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MUNICÍPIO DE ITABORAI
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2017.

Ao sétimo dia do mês de março do ano de 2017, às 11 horas, presidida pelo Vereador Sando
Construforte e secretariada pelos Vereadores Elber Corrêa e Rogério Filgueiras, 1° e 2°
secretários respectivamente, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Itaboraí. Feita a
chamada, constatou-se a presença dos Vereadores: Agnaldo Coutinho, Elber Corrêa, Eneas,
Joana Lage, Marcelo Lopes, Paulo Alves, Paulo Ney, Renato Garcia, Rogério Filgueiras,
Sandro Construforte, Severino Santos Silva 'Bil', Paulo César, Edinho, Deoclécio Machado e
Roberto Costa. Havendo número legal foi declarada aberta a Sessão. Após, foi feita a leitura de
versículos da Bíblia, Oração do Pai Nosso e da Constituição da República. Passou-se ao 1°
Expediente: Vereador Elber - Diz que a lei já existe desde 2014 e que ela criou 52 cargos e que
os vereadores Edinho e Roberto Costa, entre outros, assinaram a lei. Fala que o que está sendo
feita é uma emenda para que os vereadores possam ocupar estes cargos e relata as atribuições do
Assessor Parlamentar. Vereador Sandro Construforte - Diz que os vereadores Edinho e Roberto
Costa estão contra os 13 vereadores e que contrataram algumas pessoas para fazer desordem no
plenário desta Casa de Leis. Vereadora Joana Lage - Homenageia todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher com a leitura de um texto da poeta Cora Coralina e convida a funcionária
Manuela Pinheiro Aguiar para receber uma homenagem em nome de todos os vereadores. Diz que
o vereador Edinho promove cultura nos bairros Apoio, BNH, Marambaia e alegra a população
durante o carnaval, só que no carnaval de 2017 não houve o carnaval e a população ficou triste e
com raiva. Relata que em todo o município o lixo está acumulando e que os vereadores não podem
recolher o lixo e esse problema é do poder executivo. Fala que uma nova firma está sendo licitada
e que em breve a coleta será regularizada. Vereador Renato Garcia - Diz que ficou triste com
um vídeo postado pelo vereador Edinho e acredita que o vídeo não deveria citar os demais
vereadores de sua região. Fala que o lixo acumula pois os moradores não jogam o lixo nas lixeiras.
Fala que o prefeito contava com os 15 vereadores e que sequer sentou na cadeira o vereador
Roberto Costa entrou com vários pedidos de informação. Fala que inaugurou um colégio e que
não viu a cara de ninguém lá. Fala que o vereador Edinho ficou 4 anos na câmara e não inaugurou
o colégio por falta competência. Pergunta qual obra o vereador Edinho inaugurou em Vila Brasil.
Após tumulto generalizado no plenário desta Casa de Leis, o Senhor Presidente encerra a presente
Sessão, marcando a próxima Sessão para dia 09 de março do ano de 2017. Da qual eu, Leonardo
Martins Abreu, Secretário-Executivo da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que vai assinada de
acordo com a Lei. Câmara Municipal de Itaboraí, 07 de março do ano de 2017.


