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MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 
PODER LEGISLATIVO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2019, às 11 :00 horas, presidida pelo 
Vereador Sandro Construforte, secretariado pelos Vereadores Renato Garcia e Paulo 
Alves, 1 º e 2º secretários, respectivamente, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de 
ltaboraí. Feita a chamada, constatou-se a presença dos Vereadores: Renato Garcia, Joana 
Lage, Roberto Costa, Marcos Araújo, Sandro Construforte, Severino Santos Silva - Bil, 
Agnaldo Coutinho, Paulo Alves, Marcelo Lopes, Edinho e Paulo Ney. E constatou-se a 
ausência dos Vereadores: Cesar, Elber Correa, Enéas e Rogério Filgueiras. 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 - Diz que o plenário está bastante lotado com a presença dos guardas-municipais e 
aproveita para fazer uma reflexão, pois vê os funcionários tendo que comparecer à sessão 
plenária e todos poderiam estar nos seus locais de trabalho ou aproveitando suas folgas. Fala 
que é complicado ver os funcionários lutando por algo que já era para estar no estatuto, 
regimento ou dentro da lei que rege a função deles. Diz que isso é reflexo deste canalha e 
bandido que está na Prefeitura. Comenta que ontem saiu uma decisão judicial que dá acesso 
aos gastos que estão acontecendo na Prefeitura. Diz que todos os dias acorda com a esperança 
da Polícia Federal, GAECO, Ministério Público aqui dentro desta cidade. Fala que o Prefeito 
está fazendo planos para 2020 e que deve estar com algum problema e deve ser um problema 
mental. Afirma que o Chefe do Poder Executivo é ruim, assassino e bandido e não deve estar 
dando conta dos problemas que estão na cabeça dele. Diz que há um descaso total na Cidade 
de ltaboraí e que não se cansa de pedir informações e denunciar as irregularidades que 
acontecem em ltaboraí. Fala que ainda acredita na Polícia, na Justiça e no Ministério Público. 
Vereador Sandro Construforte - Diz que a Câmara Municipal de ltaboraí coloca todas as 
suas prestações de conta no site e que não existe caixa preta nesta Casa de Leis. Aproveita 
para comunicar, ao vereador Edinho, que fique até o final das sessões plenárias, pois o nobre 
vereador não tem participado das votações da Câmara. Fala que está no regimento e caso o 
vereador Edinho não fique até o final das sessões plenárias vai ser obrigado a colocar falta. 
Vereadora Joana Lage - Deseja um b~ dia a todos os presentes e saúda a presença dos 
representa~ar.Jia..!!iunicipa!- Diz cN_e"{pi sancionado, pelo i}xecutivo, o Plano Diretor 
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que organiza e orienta a ocupação do solo urbano e que grandes empresas estão querendo se 
instalar aqui em Itaboraí. Fala que com a aprovação do Plano Diretor as empresas terão que 
respeitá-lo e que isso evita a ocupação desordenada como ocorreu em Macaé. Fala que 
protocolou, nesta Casa de Leis, um requerimento solicitando ao Secretário de Educação uma 
resposta sobre o andamento das obras da Creche no bairro de Vila Brasil, porque o prazo para 
o término das obras já terminaram. Comenta sobre a luta que está tendo desde o início do 
mandato para reforma da escola no Apolo II e que até hoje a Secretaria de Estado não deu uma 
resposta. Diz que a escola foi invadida, depredada e que está abandonada e que essa escola é 
um patrimônio desta cidade e que é de suma importância para este Município, pois 
contemplava centenas de alunos. Vereador Marcos Araújo - Deseja um bom dia a todos os 
presentes. Esclarece, para o vereador Edinho, que a guarda municipal se encontra presente, 
nesta Casa de Leis, para tratar de assuntos que não tem nada haver com questões salarias como 
o vereador havia falado. Diz que, o vereador Edinho, não vem às sessões plenárias e também 
não participa. E que o nobre vereador falou em 1 O ou 5% de aumento para guarda municipal, 
mas na verdade os funcionários vieram por causa de uma lei que precisa ser mudada a fim de 
oferecer melhores condições à guarda municipal e a defesa civil e o governo se propôs a fazer 
isso. Comenta que quem pega o trem andando pode se machucar e que o governo está 
colaborando para trazes melhorias para os funcionários do Poder Executivo. Diz que o 
vereador Edinho não pede nada para esta cidade e só vem contar desgraça e que o nobre 
vereador não vai ao Governo Estadual e Federal pedir nada para o Município de ltaboraí. Fala 
que o vereador Edinho não trás nada de positivo e só conta desgraça e que só quer fazer 
politicagem e que é um vereador mentiroso. Vereador Sandro Construforte - Diz que é 
dessa maneira que o vereador Edinho toca o barco. Elogia a atitude, do Vereador Marcos 
Araújo, e reitera que o vereador Edinho falta às sessões plenárias e que quando vem não fica 
até o final das sessões. Fala que, o vereador Edinho, só fala de raiva, ódio, desgraça e que não 
faz nada pela cidade. Comenta que o vereador Edinho não pede para colocar uma Manilha, 
que o seu bairro está abandonado, que tudo ele coloca culpa na Prefeitura e que vive acusando 
o Executivo e a Câmara de corrupção, mas nunca provou nada. Reitera os parabéns, ao 
vereador Marcos Araújo, pelo discurso e fala que o nobre vereador tem atitude e que o 
vereador Edinho nunca fez nada por este Município e que só fala de desgraça. Vereador 
Roberto Costa - Deseja um bom dia a todos os presentes. Diz que teve uma grata surpresa 
nos corredores desta Casa de Leis, pois encontrou o Subsecretário de Obras Rony. Elogia que 
o Subsecretário sempre foi solicito aos pedidos feitos por esta Casa de Leis. Diz que fará um 
requerimento muito importante, em caráter de urgência, sobre a queda de um galho de árvore 
que caiu em cima de uma criança que estava esperando um ônibus, no Outeiro das Pedras, e 
ficou gravemente ferida e vai solicitar a poda da árvore. Reitera o pedido a fim de que se faça 
uma Moção para o Tenente Coronel Marcelo Guimarães, pois tem realizado um excelente 
trabalho neste Município. Diz que fará _uma~. de Co~gratulação, ao Senhor V_aldir 
arrasco, ~dou um tema de suma 1mp~rt~ Rara sociedade ,C,UC trata do-Afsoolismo 
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e do excelente trabalho realizado pelo Alcoólicos Anônimos em horário nobre da televisão. 
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: 
Ofício n.º 0872/2019 - Caixa Econômica Federal - Notifica o crédito de recursos financeiros 
sob bloqueio em 08/11/2019 no valor de r$ 86.940,65 que tem por objeto a urbanização de 
assentamentos precários - porto das caixas. Projeto de Lei Complementar n.º 0874/2019 - 
Prefeitura Municipal - altera a redação de dispositivos da lei complementar nº 33, de 30 de 
dezembro de 2003 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar n.º 0875/2019 - 
Prefeitura Municipal - Dispõe sobre a concessão de horário especial aos servidores públicos 
municipais responsáveis por portadores de necessidades especiais que requeiram atenção 
permanente e dá outras providências. Veto n. º 0873/2019 - Prefeitura Municipal - Veto total 
ao projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de 
transporte coletivo de passageiros a instalarem dispositivo de rastreamento e monitoramento 
via satélite em toda frota de ônibus que circula no município de Itaboraí, bem como, 
disponibilização de aplicativo gratuito aos usuários, com informações sobre o serviço prestado 
e da outras providências. do Vereador Paulo Ney. Passou-se a apresentação de proposições: 
Projeto de Lei n.º 0869/2019 - Vereador Marcos Araújo - Altera o parágrafo único do artigo 
8° da lei 1.772, de 04 de novembro de 2002. Indicação n.º 0858/2019 - Vereador Marcos 
Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. prefeito municipal - Sadinoel - 
que determine as providências necessárias junto à secretaria municipal de obras e à secretaria 
municipal de serviços públicos para que sejam realizadas obras de pavimentação com 
paralelepípedo nas ruas Alexandre leal e Gastão Raimundo vila ltambi - 3° distrito - Itambi. 
Indicação n.º 0877/2019 - Vereador Roberto Costa - Indica, após ouvido o douto plenário, ao 
Exmo. Sr. prefeito municipal - Sadinoel - para que seja solicitado ao secretário municipal de 
obras e serviços públicos Sr. Clóvis, que seja feita poda das árvores da praça do outeiro das 
pedras e a que fica em frente ao Habibs com a máxima urgência. Requerimento n.º 
0881/2019 - Vereador Edinho - Requer, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. presidente 
desta casa de leis - sanda Construforte - que seja enviado ao meu gabinete a cópia integral do 
contrato da reforma da câmara municipal, bem como, notas fiscais dos mobiliários adquiridos. 
Requerimento n.º 0882/2019 - Vereador Edinho - Requer, após ouvido o douto plenário, ao 
Exmo. Sr. prefeito municipal - Sadinoel - que sejam enviados ao meu gabinete os contratos de 
locação das creches do bairro Bomfim e do bairro nova cidade, bem como, informar a 
titularidade desses imóveis. Projeto De Decreto Legislativo n. º 0883/2019 - Vereador 
Marcelo Lopes - Concede a medalha Visconde de Itaboraí ao Dr. Leonardo Luís Macharet. 
Moção de Congratulação n.º 0860/2019 - Vereador Marcos Araújo - Moção de Aplausos, 
através da qual parabeniza o conselheiro tutelar Henrique Souza pelo seu dia, 18 de novembro 
(dia do conselheiro tutelar). Moção de Congratulação n.º 0861/2019 - Vereador Marcos 
Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar patrícia Brum 
elo seu d~n mbro (di do conselheiro'xutelar). Moção d~ongragi1ªção n.° 

fr 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 

Processo nº Folha nº 

Rubrica Mat. _ 

0862/2019 - Vereador Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a 
conselheira tutelar Sirleia Tavares pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). 
Moção de Congratulação n.º 0863/2019 - Vereador Marcos Araújo - Moção de Aplausos, 
através da qual parabeniza a conselheira tutelar Michele de oliveira pelo seu dia, 18 de 
novembro (dia do conselheiro tutelar). Moção de Congratulação n.º 0864/2019 - Vereador 
Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar Oselina 
costa pelo seu dia, 18 de novembro (dia do conselheiro tutelar). Moção de Congratulação n.º 
0865/2019 - Vereador Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a 
conselheira tutelar Renata F elix pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). 
Moção de Congratulação n.º 0866/2019 - Vereador Marcos Araújo - Moção de Aplausos, 
através da qual parabeniza o conselheiro tutelar Thyago silva pelo seu dia, 18 de novembro 
(dia do conselheiro tutelar). Moção de Congratulação n.º 0867/2019 - Vereador Marcos 
Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar Maria do 
livramento pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). Moção de 
Congratulação n.º 0868/2019 - Vereador Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da 
qual parabeniza a conselheira tutelar Rosana Noronha pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do 
conselheiro tutelar). Moção de Congratulação n.º 0871/2019 - Vereador Marcos Araújo - 
Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar Núbia Souza pelo seu 
dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). Moção de Congratulação n.º 0879/2019 - 
Vereador Roberto Costa - Moção de Congratulações ao autor de novelas Walcyr Carrasco. 
Moção de Congratulação n.º 0880/2019 - Vereador Roberto Costa - Moção de Louvor ao Dr. 
Jefferson dos Santos Sarmento. Pedido de Informação n.º 0878/2019 - Vereador Roberto 
Costa - Requer ao secretário de serviços públicos pedido de informação sobre quem é a 
responsabilidade da pavimentação asfáltica da rua Valda do bairro Dona Lídia, a qual foi 
destruída pela Cedae, para fazer uma extensão de rede a fim de beneficiar um empreendimento 
no final da referida rua. Passou-se a Ordem do dia: Em Discussão e Votação Única: 
Indicação 0847 /2019 - marcos Araújo - Indica, após ouvido o douto plenário, ao 
departamento nacional de infraestrutura de transportes (DNIT), superintendência regional do 
estado do rio de janeiro que seja realizada a recuperação do pavimento asfáltico da br-493 na 
entrada do bairro vila ltambi, 3° distrito de ltaboraí, em frente ao PAC. Em discussão e 
votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Projeto 
de Lei 0848/2019 - Marcos Araújo, Elber Correa - Indicam, após ouvido o douto plenário, ao 
excelentíssimo senhor presidente do departamento de estradas de rodagem do rio de janeiro 
(DER-RJ), para que seja instalado um redutor de velocidade na rodovia presidente João 
Goulart (RJ 116), próximo à escola municipal prefeito João Baptista Cáffaro, engenho velho - 
1 º distrito - ltaboraí. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, 
sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 0849/2019 - Marcos Araújo, Sandro 
Construforte - Indica, após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. prefeito municipal - 
Sadinoel - qu~e as providências necessáriãs-junto à secretaria muIJjeipal dJL obras, à 
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secretaria municipal de serviços públicos e a secretaria municipal de transportes para que 
sejam feitas obras de paisagismo, urbanização, pavimentação asfáltica e organização do 
trânsito, com sinalização na avenida 22 de maio, no trecho entre a praça do outeiro das pedras 
até a avenida são Miguel, 1 º - distrito deste município. Em discussão e votação única, não 
havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 0852/2019 
- Marcelo Lopes - Indica após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. prefeito municipal - 
Sadinoel - para que seja construída uma praça, próximo ao conjunto habitacional localizado 
em penedo, no 1 º distrito deste município. Em discussão e votação única, não havendo quem 
quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 0854/2019 - Agnaldo 
Coutinho - Indica após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. prefeito municipal - Sadinoel - 
para que seja feito a recolocação do· pavimento de paralelos na rua Anchieta, esquina com a 
Rua Felipe Camarão, na praça José Bento Vianna e vila Itambi. Em discussão e votação única, 
não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 
0855/2019 - Agnaldo Coutinho - Indica após ouvido o douto plenário, ao Exmo. Sr. prefeito 
municipal - Sadinoel - para que seja feito o reparto na iluminação de todo o bairro ltaville. Em 
discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei 0856/2019 - Agnaldo Coutinho - Indica após ouvido o douto 
plenário, ao Exmo. Sr. prefeito municipal - Sadinoel - para que seja feito o serviço de tapa 
buracos em toda rua principal da reta nova. Em discussão e votação única, não havendo quem 
quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 0861/2019 - 
Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar patrícia 
Brum pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). Em discussão e votação 
única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de 
congratulação 0862/2019 - Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza 
a conselheira tutelar Sirleia Tavares pelo seu dia, 18 de novembro (dia do conselheiro tutelar). 
Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Moção de congratulação 0863/2019 - Marcos Araújo - Moção de Aplausos, 
através da qual parabeniza a conselheira tutelar Michele de oliveira pelo seu dia, 18 de 
novembro (dia do conselheiro tutelar). Em discussão e votação única, não havendo quem 
quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 0864/2019 - 
Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar Oselina 
costa pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). Em discussão e votação única, 
não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de 
congratulação 0865/2019 - Marcos Araújo - Moção de Aplausos, através da qual parabeniza 
a conselheira tutelar Renata Felix pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). 
Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Moção de congratulação 0866/2019 - Marcos Araújo - Moção de Aplausos, 
através da qual parabeniza o conselheiro tutelar Thyago silva pelo seu dia, 18 de novembro 
(dia do conselheiro tutelar). Em discussão e vota~ica, não havendoyquem quisesse 

'' ~ .~~~-----~-- 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 

Processo nº Folha nº _ 

Rubrica Mat. _ 

discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 0867 /2019 - Marcos 
Araújo - Moção de aplausos, através da qual parabeniza a conselheira tutelar Maria do 
livramento pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). Em discussão e votação 
única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de 
congratulação 0868/2019 - Marcos Araújo - Moção de aplausos, através da qual parabeniza a 
conselheira tutelar Rosana Noronha pelo seu dia, 18 de novembro ( dia do conselheiro tutelar). 
Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Moção de congratulação 0871/2019 - Marcos Araújo - Moção de aplausos, 
através da qual parabeniza a conselheira tutelar Núbia Souza pelo seu dia, 18 de novembro 
(dia do conselheiro tutelar). Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse 
discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 0879/2019 - Roberto 
Costa - Moção de Congratulações ao autor de novelas Alcir Carrasco. Em discussão e votação 
única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Moção de 
congratulação 0880/2019 - Roberto Costa - Moção de Louvor ao Dr. Jefferson dos Santos 
Sarmento. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada 
por unanimidade. Pedido de Informação 0850/2019 - Marcos Araújo - Pedido de Informação 
à procuradoria geral do município de Itaboraí a cópia integral do contrato de cessão da área 
onde funciona a faculdade anhanguera, campus Itaboraí situado no bairro Caluge, 1 ° distrito - 
Itaboraí. Em discussão e votação única, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada 
por unanimidade. Pedido de Informação 0857 /2019 - Roberto Costa - Requer após ouvido o 
douto plenário, ao Exmo. Sr. prefeito municipal - Sadinoel - dentro do prazo regimental, ao 
secretário de agricultura do município de Itaboraí, relatório de prestação de contas de como 
está sendo utilizado os 30% do recurso do PNAE o qual é destinado para comprar produtos da 
agricultura familiar nos últimos 24 meses até a presente data. Em discussão e votação única, 
não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Em 1 ª Discussão e 
Votação: Projeto de Lei 0789/2019 - Prefeitura Municipal - Dispõe sobre a criação do 
serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT. Em 
1 ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. 
Projeto de Lei 0802/2019 - Elber Correa - Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da 
carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Itaboraí e dá 
outras providências. Em 1 ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo 
aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 0803/2019 - Joana Lage - Dispõe sobre a 
implantação na grade curricular do ensino fundamental nas escolas municipais aulas de jiu 
[iitsu. Em 1 ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei 0832/2019 - Eneas - Institui o prêmio gestão escolar e dá outras 
providências. Em 1 ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada 
por unanimidade. Projeto de Lei 0833/2019 - Rogerio Filgueiras - Institui a semana da 
orientação profissional nas escolas públicas munici a· . Em 1 ª discussão e votação, não 

_ ~~vendo que~e d" ·r, sendo a rovada por un imi ade. Projeto de LeUt834/2019 
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- Marcelo Lopes - Institui o projeto dia d que tem por objetivo principal o cadastramento de 
moradores que não efetivaram seu cadastro nas unidades básicas de saúde do município de 
Itaboraí. Em 1 ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por 
unanimidade. Projeto de Lei Complementar 0810/2019 - Prefeitura Municipal - Altera 
dispositivos da lei complementar nº 112, de 28 de dezembro de 2010. Em 1ª discussão e 
votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo aprovada por unanimidade. Em 2ª 
Discussão e Votação: Projeto de Lei 0755/2019 - Paulo Alves - Dispõe sobre a implantação 
e regulamentação do programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD - 
no município de Itaboraí. Em 2ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, 
sendo aprovada por unanimidade. Em 2ª discussão e votação, não havendo quem quisesse 
discutir, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 0751/2019 - 
marcos Araújo - Concede a medalha visconde de Itaboraí ao ilustríssima senhora Joana 
Mangifeste Pogian. Em 2ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo 
aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 0792/2019 - marcos Araújo - 
Concede a medalha visconde de Itaboraí ao ilustríssimo senhor doutor Luiz Cezar Faria 
Alonso júnior. Em 2ª discussão e votação, não havendo quem quisesse discutir, sendo 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente encerra a 
presente sessão marcando a próxima para esta data, 26 de Novembro de 2019, às 11 :00 horas, 
Sessão Ordinária. Da qual eu, Carlos Magno Santos Mello, Secretário Executivo da Mesa 
Diretora, lavrei a presente Ata, que vai assinada de acordo c~Lei. Câmara Municipal de 
taboraí, 21 de novembro do ano de 201 Ã. 


