
MUNICÍPIO DE ITABORAI
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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, Roberto Costa e
Deoclécio Machado. 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 Severino Santos Silva 'Bil' - Agradece a Deus por mais um mandato
neste Município de Itaboraí e parabeniza todos os vereadores presentes e ao Prefeito Sadinoel.
Vereadora Joana Lage - Fala que os vereadores foram escolhidos e eleitos para cuidar deste
Município Q principalmente da população. Fala que os vereadores têm a função de construírem
juntos uma nova história política e administrativa para o Município. Diz que os vereadores foram
depositados sonhos e esperanças deste povo sofrido e desamparado pelo Poder Público. Fala que
os vereadores vão trabalhar unidos como construtores de pontes entre o pensar e o fazer. Diz que
assume o mandato de vereadora para buscar novas alternativas como educadora que é e
incentivadora permanente do esporte. Diz que ela quer dedicar seus dias de luta sobre estes pilares
Educação e Esporte não deixando de dar a devida atenção para outras questões importantes para o
Município de Itaboraí. Diz que os vereadores precisam fazer a diferença e que o povo clama por
isso. Agradece aos colaboradores de sua campanha, ao partido dela o PTB, aos amigos, ao povo
desta cidade e aos familiares. Encerra desejando um muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Vereador Marcelo Lopes - Fala que se sente muito orgulhoso de ter voltado a esta Casa de Leis
depois de várias eleições perdidas. Fala que umas eleições foram perdidas moralmente e outras
perdidas no tapetão. Fala que no ano passado nesta Casa de Leis foi acusado de bandido por um
vereador. E que se ele realmente fosse bandido este vereador seria mais bandido do que ele e esse
vereador falou que ele inclusive respondia um inquérito policial que não é verdade. Fala que isto
lhe causou um transtorno pessoal muito grande até pelo seu lado emocional. Inclusive este
vereador o chamou para briga dentro do plenário, mas uma pessoa integra como ele não vai se
sujeitar a esta coisa. Diz que é vida que segue e ele está ali para caminhar junto com a Prefeitura e
com os vereadores a fim de solucionar os problemas desta cidade. Fala que precisa ser dado um
voto de confiança ao Prefeito e caminhar com ele nesta dificuldade. Vai estar torcendo para o
Prefeito acertar a casa e por melhorias para população. Vereador Agnaldo Coutinho - Deseja
um bom dia aos vereadores e demais presentes. Agradece a todos os votos que obteve nesta ú l t ima
eleição e agradece a Deus toda honra e toda glória. Fala que com a mesma humildade que chega
hoje ele vai terminar o seu mandato. Fala que assistiu à primeira sessão do pai dele do lado de fora

agora seus filhos estão presentes. Pede desculpa pela emoção, mas que há 35 anos passou um
dos melhores vereadores desta Casa de Leis que foi seu pai, Agnelo Marins Coutinho. Fala que os
vereadores vão conseguir fazer diferente para o Município de Itaboraí, pois todos os vereadores
stão preocupados em mudar a cara deste Município. Diz que acredita no Prefeito e ver nele muita



disposição e vontade para ajudar. Fala que se sente muito satisfeito e feliz por estar nesta Casa de
Leis. Vereador Roberto Costa - Deseja a todos os vereadores boa sorte em seus mandatos e boa
sorte ao Prefeito também. Fala que os vereadores estarão ali para dar apoio ao Poder Executivo em
buscas de melhorias para a população de Itaboraí e cumprindo o seu papel de fiscalização em prol
de benefícios para os moradores desta Cidade. Passou-se ao 2° Expediente: Feita a leitura da ata
da sessão anterior e não havendo quem quisesse discuti-la, foi aprovada por unanimidade.
Passou-se ao Resumo do Expediente: Mensagem n.° 0022/2017 - Prefeitura Municipal - Envio a
essa Casa de Leis, a mensagem de abertura dos trabalhos da legislatura 2017, que objetiva
demonstrar as Macro-Ações que serão realizadas pelo poder executivo no exercício do ano de
2017. Ofício n.° 0014/2017 - Prefeitura Municipal - Como é de conhecimento de Vossas
Excelências, o Poder Executivo, em cumprimento do Art. 9°, em seu parágrafo 4° da Lei
Complementar n° 101/2000, deverá apresentar em audiência pública nesse legislativo, o relatório
das metas fiscais do 3° quadrimestre do exercício financeiro de 2016. Além disso, deverá ainda o
Gestor da Secretaria Municipal de Saúde prestar audiência conforme parágrafo 5° do art. 36, da
Lei Complementar 141/2012. Sendo assim, sirvo-me da oportunidade para solicitar de Vossa
Excelência cessão da Sala Vereador Adilson Soares e o estabelecimento do dia e horário para
realização das audiências e, aproveito para informar que o relatório está em fase de elaboração e
que remeteremos para essa Casa, tão logo seja concluído, para que o mesmo seja analisado pela
Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa antes do dia da audiência. Ofício n.° 0008/2017 -
Caixa Económica Federal - Notificamos a V. Exa. o crédito de recursos financeiros, sob o
bloqueio em 29/12/2016, no valor de R$ 100.000,00 na conta vinculada ao Contrato de Repasse n°
1021 180-19, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí-RJ, assinado em 31/12/2014,
no âmbito do programa aperfeiçoamento sistema único de saúde, sob a gestão do Ministério da
Saúde, que tem por objeto ampliação de unidade de atenção especializada em saúde para
ampliação do Hospital - PS1. Notificamos também o crédito de recursos financeiros, sob o
bloqueio em 29/12/2016, no valor de R$ 249.999,58 na conta vinculada ao Contrato de Repasse n°
1021181-34, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí-RJ, assinado em 31/12/2014,
no âmbito do programa aperfeiçoamento sistema único de saúde, sob a gestão do Ministério da
Saúde, que tem por objeto execução de ampliação de unidade de atenção especializada em saúde
para ampliação do Hospital - Circulação Vertical. Comunicado n.° 0013/2017 - Ministério da
Saúde - Fundo Nacional de Saúde - Informar a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, referentes ao total de repasses do mês de
janeiro/2017 para atendimentos aos programas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS no valor
de R$ 265.668,00 - Assistência Financeira Complementar ACS 95% no valor de R$ 26.972,40 -
Fortalecimento de políticas afetas a atuação da estratégia de ACS 5% NO VALOR DE R$
1.419,60 - PAB Fixo no valor de R$ 445.236,00 - Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade no valor de R$ 86.800,00 - Saúde bucal no valor de R$ 13.380,00 - Saúde da família no
valor de R$ 267.640,00 - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência SAMU RAU no valor de
R$ 11.625,00 - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência SAMU MAC no valor de R$
40.000,00 - Teto municipal da media de alta complexidade ambulatorial e hospitalar no valor de
R$ 1.546.347,06 - Teto municipal rede de urgência no valor de R$ 261.127,08 - Teto munic ipa l
rede saúde mental no valor de R$ 45.459,92 - Incentivos pontuais para ações de serviços de
vigilância em saúde no valor de R$ l l 1.572,20. Ofício n.° 0015/2017 - Presidente - Em resposta
ao ofício SEGO V n° 32/2017 e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000 e Lei
Complementar 141/2012, tenho o dever de comunicar a Vossa Excelência que a Comissão de
Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa marcou para o dia 22/02/2017 às 10:00 hs a
apresentação do relatório de cumprimento de metas fiscais do 3° quadrimestre do exercício
financeiro de 2016, bem como, a prestação de audiência do Gestor da Secretaria Municipal de
Saúde. Ato n.° 0016/2017 - Vereador Sandro Constru forte - As Sessões Ordinárias da cornara



municipal de Itaboraí, em observância ao art. 123 do Regimento Interno desta Casa de Leis, serão
realizadas terças e quintas às 11:00 hs. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Passou-
se a Apresentação de Proposições: Emenda a Lei Orgânica Municipal n.° 0026/2017 - Mesa
Diretora - Modifica a alínea "a" do inciso II do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal. Indicação
n.° 0023/2017 - Vereador Agnaldo Coutinho - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel,
que intitule o Centro de reabilitação Localizado na Rua Cezar Xará, com o nome do Ex- Vereador
Agnello Marins Coutinho (In Memorian). Indicação n.°0009/2017 - Vereadora Joana Lage -
Indica, após ouvido o douto Plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - que seja encaminhado ao
Sr. secretário de obras e serviços públicos, a solicitação para que sejam pavimentadas as ruas
Minas Gerais, Amazonas e Rio Grande do Sul , localizada no Bairro Vila Brasil- Manilha-7°
Distrito de Itaboraí. Indicação n.° 0010/2017 - Vereadora Joana Lage - Indica, após ouvido o
douto Plenário, ao Exmo. Dr. Prefeito Sadinoel - que seja solicitado ao Sr. secretário de obras e
serviços públicos, a reforma e iluminação da Praça localizada entre as ruas N° 10 e l l no Bairro
do Apollo II, 7° Distrito deste município. Indicação n." 0025/2017 - Vereador Agnaldo Coutinho -
Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel, que seja feita a manutenção da Ponte que liga
o centro de venda das Pedras a Reta Velha, e recapeamento da área em torno da referida ponte.
Indicação n.° 0012/2017 - Vereador Marcelo Lopes - Indica ao Exmo. Prefeito Sadinoel, a criação
da CETT - Itaboraí (Companhia de Engenharia de Trânsito de Itaboraí), conforme determina o
CTB, no seu Artigo 8. Indicação n.° 0006/2017 - Vereadora Joana Lage - Indica, após ouvido o
douto Plenário, ao Exmo. Dr. Sadinoel - que seja encaminhado ao Sr. secretário de obras e
serviços públicos, a reforma do Ginásio Poliesportivo Carlos Castilho Bonan Tiberto, no bairro
Salem, Manilha-7° distrito de Itaboraí. Indicação n." 0027/2017 - Vereador Marcelo Lopes -
Indica uso correto do GLP em nossas Unidades de Ensino. Indicação n." 0028/2017 - Vereador
Marcelo Lopes - Indica a Construção de uma Praça com área de lazer em Cabuçu 6° Distrito deste
Município. Indicação n.° 0024/2017 - Vereador Agnaldo Coutinho - Indica ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Sadinoel, Construção de uma Escola no bairro de Quissamã. Pedido de
Informação n.° 0019/2017 - Vereador Eneas - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Sadinoel, para que após consultado a Secretaria de Desenvolvimento Social envie a este Poder
Legislativo o relatório de todos os CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e CREAS -
Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em funcionamento no município,
fazendo constar a relação de seus funcionários e especificando seus responsáveis, na forma do
artigo 65, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal. Pedido de Informação n." 0021/2017 -
Vereador Eneas - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel, para que após consultado a
Secretaria de Desenvolvimento Social, informe os valores e destinação do que é arrecadado com
funerais, a partir do dia 01 de janeiro de 2017 até a apresentação da resposta, informando
inclusive, qual é a rubrica orçamentaria e o elemento de despesa uti l izado para esta finalidade, na
forma do artigo 65, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal . Pedido de Informação n." 0017/2017
- Vereador Eneas - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel, para que envie a este
Poder Legislativo a relação de todos os funcionários à disposição da Secretaria de
Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento Económico e Integração com o

OMPERJ e suas respectivas matrículas. Pedido de Informação n." 0018/2017 - Vereador Eneas
- Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel, para que envie a este Poder Legislativo a
relação de todos os processos abertos pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e a Secretaria
de Desenvolvimento Económico e Integração com o COMPERJ, desde o dia 01 de janeiro de
2017 até a presente data de sua resposta, assim como fazer constar o objeto de cada um dele, na
forma do artigo 65, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal. Pedido de Informação n.° 0020/2017
- Vereador Eneas - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel, para que após consultado
a Secretaria de Desenvolvimento Social, envie a este Poder Legislativo a relação de todas as
ressoas/Beneficiárias do Programa Bolsa Família, com a qualificação e endereço compíeto



mesmas, na forma do artigo 65, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal. Não havendo mais
proposições a serem apresentadas, e obedecendo ao Regimento Interno o Presidente abre prazo
para que os vereadores apresentem a inscrição das chapas que concorrerão para formação das
Comissões Permanentes desta Casa de leis para o próximo biénio 2017/2018. Inscrição na chapa
n.° 0034/2017 - Vereadores Rogério Filgueiras, Eneas e Marcelo Lopes - Eleição da Comissão
Permanente de Trabalho, Emprego, Serviço Público e Administração. Inscrição na chapa n."
0030/2017 - Vereadores Bil, Elber Corrêa e Agnaldo Coutinho - Eleição da Comissão Permanente
de Finanças e Orçamento. Inscrição na chapa n." 0032/2017 - Vereadores Paulo Ney, Rogério
Filgueiras e Marcelo Lopes - Eleição da Comissão Permanente de Segurança e Ordem Pública.
Inscrição na chapa n.° 0033/2017 - Vereadores Joana Lage, Agnaldo Coutinho e Bil - Eleição da
Comissão Permanente de Criança, Adolescente, Idoso e Portador de Limitação e Deficiência -
CCAIPLD. Inscrição na chapa n.° 0031/2017 - Vereadores Agnaldo Coutinho, Paulo Alves e
Joana Lage - Eleição da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Desenvolvimento
Económico. Inscrição na chapa n.° 0038/2017 - Vereadores Paulo Alves, Elber Corrêa e Agnaldo
Coutinho - Eleição da Comissão Permanente de Saúde Pública e Meio Ambiente. Inscrição na
chapa n.° 0035/2017 - Vereadores Eneas, Paulo Alves e Rogério Filgueiras - Eleição da Comissão
Permanente de Obras e Serviços Públicos. Inscrição na chapa n.° 0036/2017 - Vereadores
Marcelo Lopes, Renato Garcia e Paulo Ney - Eleição da Comissão Permanente de Ética. Inscrição
na chapa n.° 0037/2017 - Vereadores Joana Lage, Renato Garcia e Marcelo Lopes - Eleição da
Comissão Permanente de Educação, Esporte e Lazer. Inscrição na chapa n.° 0029/2017 -
Vereadores Rogério Filgueiras, Paulo Ney e Bil - Eleição da Comissão Permanente de
Constituição e Justiça. Passou-se a Ordem do Dia: Em discussão e Votação Única: Inscrição
na chapa 0032/2017 - Paulo Ney, Marcelo Lopes e Rogério Filgueiras - Eleição da Comissão
Permanente De Segurança e Ordem Pública. Em Discussão e Votação Única, não havendo quem
quisesse discutir, em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e duas ausências
em Discussão e Votação Única. Inscrição na chapa 0033/2017 - Joana Lage, Agnaldo Coutinho e
Bil - Eleição da Comissão Permanente de Criança, Adolescente, Idoso e Portador de Limitação e
Deficiência - CCAIPLD. Em Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir,
em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e duas ausências em Discussão e
Votação Única. Inscrição na chapa 0036/2017 - Marcelo Lopes, Paulo Ney e Renato Garcia -
Eleição da Comissão Permanente de Ética. Em Discussão e Votação Única, não havendo quem
quisesse discutir, em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e duas ausências
em Discussão e Votação Única. Inscrição na chapa 0029/2017 - Rogério Filgueiras, Bil e Paulo
Ney - Eleição da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em Discussão e Votação Única,
não havendo quem quisesse discutir, em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos
favoráveis e duas ausências em Discussão e Votação Única. Inscrição na chapa 0030/2017 - Bil,
Agnaldo Coutinho e Elber Corrêa - Eleição da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
Em Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação nominal, sendo
aprovado por 13 votos favoráveis e duas ausências em Discussão e Votação Única. Inscrição na
chapa 0031/2017 - Agnaldo Coutinho, Paulo Alves e Joana Lage - Eleição da Comissão
Permanente de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Económico. Em Discussão e Votação
Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos
favoráveis e duas ausências em Discussão e Votação Única. Inscrição na chapa 0034/2017 -
Rogério Filgueiras, Marcelo Lopes e Eneas- Eleição da Comissão Permanente de Trabalho,
mprego, Serviço Público e Administração. Em Discussão e Votação Única, não havendo quem

quisesse discutir, em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e duas ausências
em Discussão e Votação Única. Inscrição na chapa 0035/2017 - Eneas, Paulo Alves e Rogério
Filgueiras - Eleição da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Em Discussão e
Votação Úríiéa, não havendo quem quisesse discutir, era Votação nominal, sendo aprovado por 13



votos favoráveis e duas ausências em Discussão e Votação Única. Inscrição na chapa 0037/2017
- Joana Lage, Marcelo Lopes e Renato Garcia - Eleição da Comissão Permanente de Educação,
Esporte e Lazer. Em Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação
nominal, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e duas ausências em Discussão e Votação Única.
Inscrição na chapa 0038/2017 - Paulo Alves, Elber Corrêa e Agnaldo Coutinho - Eleição da
Comissão Permanente de Saúde Pública e Meio Ambiente. Em Discussão e Votação Única, não
havendo quem quisesse discutir, em Votação nominal, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e
duas ausências em Discussão e Votação Única. Logo em seguida o Presidente suspende a sessão
por 15 minutos para que os membros de cada comissão possam eleger seus respectivos
presidentes. Comissão Permanente De Segurança e Ordem Pública: Presidente Paulo Ney,
Relator Marcelo Lopes e Membro Rogério Filgueiras. Comissão de Constituição e Justiça:
Presidente Rogério Filgueiras, Relator Bil e Membro Paulo Ney. Comissão de Finanças e
Orçamento: Presidente Bil , Relator Agnaldo Coutinho e Membro Elber Corrêa. Comissão de
Indústria, Comércio e Desenvolvimento Económico: Presidente Agnaldo Coutinho, Relator
Paulo Alves e Membro Joana Lage. Comissão de Trabalho, Emprego, Serviço Público e
Administração: Presidente Rogério Filgueiras, Relator Marcelo Lopes e Membro Eneas.
Comissão de Obras e Serviços Públicos: Presidente Eneas, Relator Paulo Alves e Membro
Rogério Filgueiras. Comissão de Educação, Esporte e Lazer: Presidente Joana Lage, Relator
Marcelo Lopes e Membro Renato Garcia. Comissão de Saúde Pública e Meio Ambiente:
Presidente Paulo Alves, Relator Elber Corrêa e Membro Agnaldo Coutinho. Comissão de Ética:
Presidente Marcelo Lopes, Relator Paulo Ney e Membro Renato Garcia e Comissão da Criança,
Idoso e Portador de Limitação e Deficiência: Presidente Joana Lage, Relator Agnaldo Coutinho
e membro Bil. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente encerra a presente Sessão,
marcando a próxima Sessão para dia 21 de fevereiro 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, 16 de fevereiro do ano de 2017.


