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MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 
PODER LEGISLATIVO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. 

Aos oito dias do mês de outubro do ano de 2019, às 11 :00 horas, presidida pelo Vereador 
Sandro Construforte, secretariado pelos Vereadores Renato Garcia e Marcelo Lopes, 1 º e 
2º secretários respectivamente, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Itaboraí. 
Feita a chamada, constatou-se a presença dos Vereadores: Elber Correa, Cesar, Joana Lage, 
Marcelo Lopes, Renato Garcia, Roberto Costa, Paulo Alves, Severino Santos Silva - Bil, 
Marcos Araújo, Sandro Construforte, Enéas, Edinho, Agnaldo Coutinho, Rogerio 
Filgueiras e Paulo Ney. Havendo número legal foi declarada aberta a Sessão. Após, foi feita a 
leitura de versículo da Bíblia, Oração do Pai Nosso e da Constituição da República. Passou-se 
ao 1 º Expediente: Vereador Edinho - Cumprimenta os presentes. Justifica sua ausência nas 
duas últimas sessões em virtude de questões de saúde de sua mãe, a qual estava internada. Diz 
que Itaboraí é uma cidade com dois lados: um composto de pessoas pobres, humildes, e outro 
por essa quadrilha que se instalou em Itaboraí. Fala que recebeu uma ligação da Corregedoria 
e espera ser chamado para ser ouvido, tanto nos processos judiciais como nos administrativos. 
Diz que a roubalheira está exposta. Narra que o senhor Wagner, da licitação, falou mal do 
vereador. Indaga onde a família dele está empregada. Diz que atravessou uma petição hoje 
solicitando a prisão e aplicação de demais penalidades sobre o Prefeito Sadinoel, que, 
reiteradamente, junto com esta quadrilha, está loteando todos os serviços, contratações, com 
empresas. Diz que qualquer um consegue perceber as fraudes, os favorecimentos. Fala que 
tomou conhecimento de que tudo que fala está sendo ouvido lá. Pede ao MP que o chame para 
que possa ir lá depor. Vereador Enéas - Cumprimenta os presentes. Parabeniza todos os 
Conselheiros Tutelares eleitos, bem como os suplentes. Informa que recebeu convites e que 
estará com as crianças, no sábado, nos bairros Apollo III, Apollo II, BNH e Vila Brasil e 
aproveita os convites realizados. Diz que também quer falar de processo, a exemplo do 
Vereador Edinho. Falll que n~ sch.alei da 1ll,Ordaça e que se deve proce~ar quando 
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há injúria e calúnia. Diz que há indivíduos que, praticamente, estão em formação de quadrilha 
e que já receberam processos criminal e cível, e que receberão mais processos. Narra que em 
um grupo foi dito sobre sua pessoa que o ano de 2020 será cruel. Narra que, com ele, a 
questão é resolvida na justiça, que com ele não há história. Fala que política se faz usando as 
redes sociais para o bem e não para tentar obter vantagem. Diz, em relação à saúde, que o 
Hospital vem operando com frequência, bem como que os postos têm realizado os 
atendimentos e que não têm visto ninguém falar sobre isso. Fala que quem trabalha em favor 
do povo é atacado e que gosta de quando o agridem, pois sabe que está no caminho certo, pois 
está em favor do povo. Narra ter recebido diversas denúncias de que alguns Agentes de Saúde 
não estariam visitando seus assistidos, e que remeteu tais denúncias à Secretaria de Saúde, 
bem como ao Conselho de Saúde e que irá visitar os assistidos. Que, se constatar que os 
mesmos não têm sido visitados, que pedirá o afastamento dos profissionais respectivos. 
Convida os demais parlamentares a acompanha-lo em tais visitas. Vereador Bil - 
Cumprimenta a todos e parabeniza o vereador Eneas pela fala sobre os agentes de saúde. Diz 
que sempre cobra dos governos sobre a situação dos agentes de saúde pois eles não querem 
trabalhar. Comenta que presenciou de perto a falta de visita de agentes de saúde a uma senhora 
em Marambaia. Diz que cada posto de saúde deveria ter um diretor sem ser médico ou 
enfermeiro. Parabeniza também a todos os conselheiros tutelares eleitos e pede a Deus que 
eles façam um bom trabalho. Vereador Marcelo Lopes - Cumprimenta a todos e agradece a 
presença do secretario de educação. Parabeniza todos os conselheiros tutelares eleitos. 
Parabeniza também o vereador Eneas pelas suas falas. Diz que é difícil ser vereador pois não 
são reconhecidos e são muito cobrados por parte da população. Diz que o prefeito nem sempre 
pode fazer tudo o que gostaria e se ele for reeleito conseguirá concluir seus objetivos, já que 4 
anos é pouco. Agradece ao delegado da 71 ° DP Dr. Leonardo Maché que será transferido para 
ltaipu. Diz que o delegado cumpriu o seu dever em ltaboraí e pede aos colegas que prestigiem 
a troca que comando na 71 ° DP e que Deus o ilumine. Vereador Roberto Costa - Lê uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade do vereador. Fala que dentro da 
circunscrição do município as palavras proferidas pelos vereadores, no exercício do mandato, 
mesmo que ofensivas, estão protegidas pela imunidade parlamentar. Fala que o pessoal da 
Autopista Fluminense é nocivo, vagabundo e incompetente. Fala que o presidente do 
DETRAN é vagabundo, pois deixa os usuários em filas quilométricas para serem atendidos 
nas cabines do pedágio. Vereador Agnaldo Coutinho - Cumprimenta a todos. Agradece a 
presença do secretário de educação. Parabeniza o vereador Roberto Costa pelas suas falas. 
Comenta que durante a audiência pública de saúde perguntou ao secretário. Diz que não 
concorda com uma empresa administrando o hospital. Fala que os funcionários não vão 
denunciar as irregularidades para garantir os seus empregos. Comenta que viu 3 funcionários 
que não davam conta do serviço, médicos faltando, fala também que não tem ambulância na 
cidade. Diz que o senhor Paulo Sérgio da Silva após sofrer três A VCs não fez nenhum 
eletrocardiograma me~ est~ado a dois dias. Fala também que um ~orador de 
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Venda das Pedras ficou três dias sem fazer hemodiálise por falta de funcionário para manusear 
o aparelho e uma semana depois o rapaz morreu. Comenta que hoje o hospital hoje não pode 
ser fiscalizado e que ele não pode fiscalizar na hora que quer. Pede que a população procure o 
hospital, mas que denuncie quando as coisas não funcionarem. Diz também que em algumas 
situações o hospital funciona bem, como no caso que um rapaz que levou 3 tiros e foi muito 
bem atendido. Fala que OS veio para ganhar dinheiro na saúde. Após o 1 º expediente o 
Presidente concede a palavra ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo Sr. 
Osório Luis Figueiredo de Souza, que dissertou a respeito de um Projeto de Lei que será 
enviado a esta Casa de Leis, instituindo a Gestão Democrática da Educação. Passou-se ao 2º 
Expediente: Feita a leitura da Ata da sessão anterior, não havendo quem quisesse discutir, foi 
aprovada por unanimidade. Passou-se ao Resumo do Expediente: Projeto de Lei n.º 
0664/2019 - Prefeitura Municipal - Altera a redação da Lei nº 2.412, de 17 de julho de 2013, 
que autoriza a desafetação e a permuta com área particular na forma que menciona. Passou-se 
a apresentação de proposições: Projeto de Lei n.º 0635/2019 - Vereador Paulo Ney - 
Dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso existentes em postes de sustentação 
e dá outras providências. Emenda n.º 0672/2019 - Vereador Renato Garcia - Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei nº 617/2019, relativo à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o 
exercício financeiro de 2020. Indicação n. º 0665/2019 - Vereador Paulo Ney - Sugere ao 
Poder Executivo Municipal que providencie junto ao órgão competente, que seja realizada a 
pavimentação asfáltica ao longo da Rua Bela Vista - Sossego - Itaboraí/RJ. Indicação n. º 
0666/2019 - Vereador Paulo Ney - Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie 
junto ao órgão competente, a troca de lâmpadas na Rua Bela Vista na altura do nº 117, no 
bairro Sossego - Itaboraí/RJ. Indicação n.º 0667/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, 
após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que 
determine as providências necessárias junto à Secretaria Municipal de Transportes para que 
seja ampliada a oferta de ônibus na linha 13 que possui no seu itinerário a Avenida Vereador 
Hermínio Moreira dando acesso ao fórum de Itaboraí. Indicação n.º 0668/2019 - Vereador 
Renato Garcia - Indica, após ouvido o Douto Plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - 
Sadinoel - para que seja solicitado a Secretaria de Obras e Serviços Públicos manutenção da 
iluminação nos seguintes Endereços: Esquina Samuel Garcia com a Rua São Paulo, outro 
poste, próximo do valão na Samuel Garcia, Rua Fabiano Pereira Barreto, primeiro poste de 
entrada na Rua do lado de onde será a creche, o poste na calçada da creche, todas essas em 
Vila Brasil, Rua Sargento José Gonçalves em frente ao lote 8 quadra 4 em Jardim Idália, Rua 
Antônio Pires Cordeiro, em frente ao nº 40, lote 03, quadra 02 - Jardim das Acácias. 
Indicação n. º 0669/2019 - Vereador Bil - Após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feito a pavimentação asfáltica da Rua Militão 
Ezequiel de Araujo do Lote 1 ao 3 na Quadra 80 no Bairro Ampliação, no 1 º distrito deste 
município. Indicação n.º 0671/2019 - Vereador Rogerio Filgueiras - Indica ao Excelentíssimo 
refeito Dr. Sadinoel, que seja implantado quebra-molas e sinalizado com placas de "área 
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escolar" e "estacionamento proibido", permitindo apenas embarque e desembarque na Rua 
José Serpa Ferraz, em frente à creche Cerinhos e Baby Clínica. Indicação n.º 0673/2019 - 
Vereador Bil - Após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - 
para que seja feito o patrolamento da Avenida Brasília começando na passarela do Apolo até a 
chegada a Marambaia no bairro Marambaia, no 7º distrito deste município. Indicação n. º 
0674/2019 - Vereador Roberto Costa - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feita a capina na Rua Alberto Teixeira da Silva 
(antiga rua 43) do bairro Nova Cidade. Indicação n.º 0675/2019 - Vereador Roberto Costa - 
Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que 
seja feita operação tapa buracos na rua Alberto Teixeira da Silva (Antiga Rua 43) do bairro 
Nova Cidade. Indicação n. 0 0676/2019 - Vereador Roberto Costa - Indica, após ouvido o 
douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feita a 
pavimentação asfáltica ( em caráter de urgência), na Rua Gabriel Daumas, Rua 13 e Rua 
Cidimar, todas no bairro Nancilândia. Indicação n.º 0677/2019 - Vereador Roberto Costa - 
Reitera a indicação, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel 
- para que seja feito o hospital da mulher na antiga Casa de Saúde São Judas Tadeu. Indicação 
n.º 0678/2019 - Vereador Roberto Costa - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feito com a máxima urgência, a limpeza do 
valão, caixas coletoras, desentupimentos de manilhas e a limpeza do desague junto à linha 
férrea da Rua Gabriel Daumas no bairro Nancilândia e adjacências. Requerimento de 
Informação n.º 0646/2019 - Vereador Paulo Ney - Requer do Exmo. Senhor Prefeito 
Sadinoel Oliveira Gomes Souza, informações sobre o CIP/COSIP. Projeto de decreto 
legislativo n. º 0670/2019 - Vereador Marcos Araújo - Concede título de cidadão itaboraiense 
ao Excelentíssimo Senhor Juarez Fialho. Passou-se a Ordem do dia: Em Discussão e 
Votação Única - Indicação n.º 0618/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o 
douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as 
providências necessárias junto à Secretaria Municipal de Obras para que seja feito o 
patrolamento das Ruas: Antônio Alves Viana, Dimas Caetano, dos limoeiros, Doutor Luis de 
Moraes Rego, Governador Macedo Soares, Lagoa, Margarida Leal, Nova, no Bairro Sossego - 
1 º Distrito. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo 
aprovada por unanimidade. Indicação n.0 0619/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após 
ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as 
providências necessárias para que seja construído um reservatório de água na Rua Cléa do 
Vale, (antiga Rua 9), próximo aos lotes 1.050 e 1.051, Bairro João Caetano aonde já existe um 
poço artesiano - 3 º distrito - Itambi. Em discussão e votação única, não havendo quem 
quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n. º 0620/2019 - Vereador 
Marcos Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Senhor Diretor Presidente da 
CEDAE Hélio Cabral Moreira, para que sejam feitas melhorias no sistema de abastecimento 
de água nos bairros de I¼mbi e Gebara - 3° distrito - ltaboraí. Em discussão e votação única, r~ 
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não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n. º 
0621/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as providências necessárias para que sejam 
feitas obras de esgotamento sanitário na Rua Mensageiros da Paz ( antiga Rua 44 ), - Grande 
Rio - 3° distrito - Itambi. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, 
sendo aprovada por unanimidade. Indicação n.º 0622/2019 - Vereador Marcos Araújo - 
Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que 
determine as providências necessárias para que sejam feitas obras de esgotamento sanitário na 
Avenida Barão de Itambi (antiga Rua 46), - Grande Rio - 3° distrito - Itambi. Em discussão e 
votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. 
Indicação n.º 0624/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, 
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as providências necessárias 
para fazer a conversão dos motores de veículos, da frota pública, de gasolina e álcool para o 
Gás Natural Veicular - GNV. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse 
discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n.º 0626/2019 - Vereador Marcos 
Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - 
para que determine as providências necessárias junto à Secretaria Municipal de Obras para que 
sejam feitas obras de esgotamento sanitário na Rua Pedro Azeredo Coutinho, Rio Várzea - 1 ° 
distrito. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada 
por unanimidade. Indicação n. º 0627 /2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o 
douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as 
providências necessárias junto à Secretaria Municipal de Obras para que sejam realizadas 
obras de esgotamento sanitário no loteamento Parque Novelo, Pachecos - 8° distrito. Em 
discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Indicação n. º 0628/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o 
douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as 
providências necessárias junto à Secretaria Municipal de Obras para que sejam realizadas 
obras de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais na Rua Virgílio Manoel da 
Rocha, loteamento Santa Luzia, Três Pontes - 1 º distrito. Em discussão e votação única, não 
havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n.º 0629/2019 - 
Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal - Sadinoel - para que determine as providências necessárias junto à Secretaria 
Municipal de Obras para que sejam feitas obras de esgotamento sanitário na Rua José Zuza do 
Nascimento, loteamento Jardim Itamarati, Visconde de Itaboraí - 5 ° distrito. Em discussão e 
votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. 
Indicação n. º 0630/2019 - Vereador Marcos Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que determine as providências necessárias 
junto à Secretaria Municipal de Obras para que sejam realizadas obras de saneamento básico 
nas Ruas 05 e 06, Bairro Bela Vista, - 1 º distrito. Em discussão e votação única, não havendo 
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quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n.º 0652/2019 - 
Vereadora Joana Lage, Vereador Elber Correa - Indicam, após ouvido o soberano plenário, ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feito o saneamento básico e a 
pavimentação do bairro Venda das Pedras - 1 ° distrito de Itaboraí. Em discussão e votação 
única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n. º 
0653/2019 - Vereadora Joana Lage - Indica, após ouvido o soberano plenário, ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feito o saneamento básico e a pavimentação dos 
Bairros Sambaetiba, Agro Brasil, Alto do Jacu, Chácaras Bela Vista, Parque Nova Friburgo e 
Quinta dos Colibris todos no 4 º distrito de Itaboraí. Em discussão e votação única, não 
havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n.º 654/2019 - 
Vereadora Joana Lage, Vereador Cesar - Indicam, após ouvido o soberano plenário, ao Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja feito o saneamento básico e a pavimentação 
dos bairros Helianopolis, Monte Verde, Santo Antônio, Parque Aurora, Vila Gabriela e Nova 
Aldeia todos no 7° distrito de Itaboraí. Em discussão e votação única, não havendo quem 
quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n. º 0656/2019 - Vereadora 
Joana Lage - Indica, após ouvido o soberano plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - 
Sadinoel - para que seja solicitada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que 
seja feito a colocação de manilhas e o patrolamento, nas Ruas 32, 48, 33, 4 7 localizadas no 
Bairro Agro Brasil - 4° distrito de Itaboraí. Em discussão e votação única, não havendo quem 
quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n.º 0663/2019 - Roberto Costa 
- Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Drº Sadinoel, por meio da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - para que adote as necessárias providências à recuperação, em 
caráter de urgência, dos redutores de velocidade, lombadas, que foram indevidamente 
retirados e não recolocados após término da obra e asfaltamento, realizados nas localidades da 
Rua Padre Egídio Cavouth e Rua Trinta e Um de Março, no bairro Jardim Imperial, próximo à 
creche municipal existente na via. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse 
discutir, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento n.º 0658/2019 - Vereadora Joana 
Lage - Requer a criação de Comissão Especial para Defesa do Consumidor. Em discussão e 
votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. 
Requerimento n.º 0660/2019 - Vereador Roberto Costa - Requer informações ao Secretário 
Municipal de Saúde sobre a empresa cujo nome fantasia é Climagem. Em discussão e votação 
única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento 
n. º 0661/2019 - Vereador Roberto Costa - Requer ao Secretário Municipal de Saúde, 
informações sobre: nome completo dos médicos concursados do Município de Itaboraí, com 
local onde estão trabalhando e carga horária. Em discussão e votação única, não havendo 
quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento n. º 0662/2019 - 
Vereador Roberto Costa - Requer diversas informações da Associação Mahatma Gandhi que~ 
administra o Hospital Desembargador Leal Junior. Em discussão e votação única, não 
havendo quem quisesse discu~ sendo ~ada lºr unanimidade. Em Discussão e 2" 
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Votação Nominal: Emenda a Lei Orgânica n.º 0615/2019 - Mesa Diretora - Dispõe sobre 
emenda ao parágrafo 2º do art. 57 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão e 2ª votação 
nominal, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovado por 11 votos favoráveis, 03 três 
votos contrários e O 1 ausência. Projeto de Lei nº 501/2019 - Vereador Roberto Costa - 
Altera o parágrafo 11 do art. 3 ° e as alíneas "a" e "b" do inciso I do artigo 8° da Lei 
Complementar nº 185 de 17 de Dezembro de 2013. Na ocasião, o Vereador autor Roberto 
Costa, fez um Requerimento ao Presidente, bem como, aos demais pares, solicitando a retirada 
e arquivamento do Projeto, tendo em vista, entender que o mesmo não se revela oportuno no 
momento. Não havendo objeção por parte do Plenário. Nada mais havendo a deliberar, o 
Senhor Presidente encerra a presente sessão marcando a próxima para o dia 1 O de Outubro de 
2019. Da qual eu, Carlos Magno Santos Mello, Secretário Executivo da Mesa Diretora, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada ~do com a Lei. Câmara Municipal de Itaboraí, 08 
de outubro do ano de 2019. 
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