
São Pedro da Aldeia

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0012/2020 

Em, 27 de março de 2020

FICA CONCEDIDA A EXMª. SRª CLARISSA 
GAROTINHO BARROS ASSED MATHEUS DE 
OLIVEIRA – DEPUTADA FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO E PRESIDENTE ESTADUAL DO PROS, 
O “TÍTULO DE CIDADÃ ALDEENSE”, PELOS 
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO 
ESTADO. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica concedida a EXMª. SRª CLARISSA GAROTINHO BARROS 

ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA – Deputada Federal do Rio de Janeiro e Presidente 

Estadual do PROS, o “TÍTULO DE CIDADÃ ALDEENSE”, pelos relevantes serviços 

prestados ao Estado.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIV A

Clarissa Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, natural de Campos dos 

Goytacazes, no Norte Fluminense, está em seu segundo mandato na Câmara de 

Deputados, eleita pelo PROS. Nessa legislatura, integra novamente a Comissão de 

Constituição e Justiça, a mais importante da Casa, e é membro de outras comissões, 

como a Comissão Mista da Reforma Tributária e a que analisa da Medida Provisória do 

Turismo.

Jornalista, formada pela Faculdade Hélio Alonso (RJ), atuou em várias emissoras 

de rádio e iniciou cedo a carreira política. Dirigente da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) aos 20 anos, vereadora mais jovem da capital aos 26, deputada estadual mais 

votada aos 28; deputada federal mais votada no Brasil aos 31 anos, reeleita aos 35, 

Clarissa sempre levantou bandeiras pelas causas da mulher, dos jovens, da saúde, da 

educação e, principalmente, atuou em defesa do Estado e da população fluminense.

Na Câmara Municipal, foi coautora do Plano Diretor do Rio e do código de ética 

para os vereadores. Também propôs a redução do recesso na Câmara Municipal de 90 

para 45 dias. Foi autora ainda da proposta que reservou parte dos recursos destinados à 

revitalização da zona portuária para recuperação de prédios históricos. Medida que 

ajudou a salvar boa parte do patrimônio local.

Ao assumir a Assembleia Legislativa, aprovou por unanimidade o projeto do 

primeiro emprego para os jovens, fiscalizou hospitais públicos e cobrou melhorias na 
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área da saúde, além de criar blitzen nas escolas pela melhoria da educação. Como 

presidente da Comissão de Assuntos Municipais, promoveu audiência pública sobre os 

temas importantes para o estado, como a duplicação da BR 101, a derrubada da 

Perimetral e as condições do elevado do Joá.

Em apenas um ano à frente da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e 

Inovação da Prefeitura do Rio, em 2017, reabriu os restaurantes populares de Bangu, 

Campo Grande e Bonsucesso; criou o programa Oficina do Emprego, que ofereceu mil 

vagas para qualificação; e reformulou o programa Naves do Conhecimento, incluindo 

cursos de robótica e games para preparar jovens para o mercado atual de trabalho.

Como deputada federal, tem tido atuação destacada em várias comissões, como a 

de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, da qual é titular, e tem lutado para 

que o Rio de Janeiro obtenha tratamento especial como ocorre em várias cidades do 

mundo que foram capitais, como São Petersburgo, na Rússia, e Bonn, na Alemanha.

Neste sentido, apresentou projeto em 2019 que pode compensar o Rio pela perda 

da condição de capital e posterior fusão com o antigo Estado do Rio, movimentos que 

estão na raiz dos problemas que levaram o estado à atual crise econômica e social. 

Trata-se da Proposta de Emenda Constitucional 148/ 2019, chamada de PEC da 

Reparação, para dividir com o Rio o fundo constitucional que Brasília recebe da União, 

apesar de cobrar impostos como qualquer outro estado e ter hoje a maior renda per 

capita do país.

Clarissa é casada com o empresário Marcos Alvite, pai do Bernardo, de 10 anos, e 

juntos, têm o Vicente de 3 anos.

Na qualidade de Legislador fico honrado de propor aos meus Nobres Pares a 

presente Láurea que tem por escopo parabenizar a dedicação e empenho demonstrados 

pela  EXMª. SRª CLARISSA GAROTINHO BARROS ASSED MATHEUS DE 

OLIVEIRA – Deputada Federal do Rio de Janeiro e Presidente Estadual do PROS.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2020.

BEATRIZ SOARES GOMES LEITE

Vereador(a) - Autor(a)
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