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SALA DAS ATAS

Ata da 14a Sessão Ordinária, do 2° Período, da 2a Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Estado
do Rio de Janeiro, realizada em 18 de setembro de 2018.
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano 2018 (dois mil e dezoito),
nesta cidade de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, no
edifício sede da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, situada à
Rua Hermógenes Freire da Costa, n° 179 — Centro, sob a Presidência
do Vereador Bruno Mendonça da Costa, sendo Secretariado pelo
Vereador José Antônio Martins Filho 1° Secretário, ocupando a 2a
Secretaria a Vereadora Claudia Batista Gregório Mendonça. Pelo livro
de presença verificou-se o comparecimento dos Senhores Vereadores:
Bruno Mendonça da Costa, José Antônio Martins Filho, Claudia
Batista Gregório Mendonça, Leni Almeida! da Silva Santos, José
Victor Coutinho cia Costa, Ronaldo Linhares de Macedo dos
Santos, Denilson de Souza Guimarães, Beatriz Soares Gomes
Leite e Mislene Conceição dos Santos, deixando de comparecer o
Vereador Ediel Teles dos Santos. Com a presença da maioria dos
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Ordinária e solicitou a Vereadora Mislene que fizesse a leitura
de um Versículo Bíblico. Dando continuidade o Senhor Presidente
solicitou ao Vereador Zezinho que procedesse a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior. A qual depois de lida e submetida ao
Plenário foi aprovada pela totalidade dos Vereadores presentes. Em
seguida, o Senhor Presidente solic tou ao Vereador Zezinho que
fizesse a Leitura do Expediente: Cfício GP CM n°153/2018 — do
Gabinete do Prefeito, que encaminna Mensagem n°28, de 13 de
setembro de 2018, que "autoriza abertura de crédito adicional especial
ao Orçamento Geral de São Pedro da Aldeia, e dá outras
orovidências". Memorando Interno n°21/2018 — do Gabinete do
Vereador Ediel, que comunica e justifica a sua ausência na presente
Sessão. Projeto de Lei n°179/2018 — do Chefe do Poder Executivo,
Mensagem n°28/2018, que autoriza a abertw-a de crédito adicion
especial ao Orçamento Geral de São Pedro da Aldeia, no valor de
R$19.040.082,07mi. Requerimento n°21/2018 promovente Vereador
Ediel, que comunica e justifica a sua ausência na presente Sessão.
Indicação n°747/2018 promovente Vereador Zezinho, que solicita ao
Sr. Prefeito, que atenda em caráter de urgência, a inserção no Portal
Oficial da Prefeitura Municipa de São Pedro da Aldeia
(www.pmspa.rj.gov.br), da relação dos permis:sionários do transporte
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escolar (vistoriados e selados), com seus respectivos telefones. Fim do
Expediente, e verificado o Livro de Inscrição, a Vereadora Beatriz Leite
assomou a tribuna para a entrega de Moção de Aplausos a
coordenadora do Evento Miss São Pedro da Aldeia 2018 — Sra.
Tatiana, que agradeceu a Vereadora pela homenagem recebida. Em
seguida, o Sr. Presidente, colocou em votação seu pedido verbal de
cancelamento de Intervalo Regimental previsto no Artigo 107, o qual foi
aprovado pelo colegiado. Não havendo intervalo regimental, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Zezinho 1° Secretário que fizesse a
CHAMADA REGIMENTAL, que foi respondida pelos Senhores
Vereadores: Bruno Mendonça da Costa, José Antônio Martins
Filho, Claudia Batista Gregório Mendonça, Leni Almeida da Silva
Santos, José Victor Coutinho da Costa!, Ronaldo Linhares de
Macedo dos Santos, Denilson de Souza Guimarães, Beatriz
Soares Gomes Leite e Mislene Conceição dos Santos, deixando
de comparecer o Vereador Ediel Teles dos Santos, cuja ausência
foi justificada através de Oficio. Dando prosseguimento o Senhor
Presidente solicitou ao Sr. .1 0 Secretário que fizesse a leitura das
matérias constantes da Ordem do Dia, submetendo-as em seguida à
apreciação do Plenário Em 2a e Ultima Votitção o Parecer Conjunto
das Comissões de Justiça e Redação — Finanças e Orçamento, ao
Projeto de Lei n'148/2018, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2019. Foi o mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores
presentes. Em Discussão e 1a Votação iD Parecer 'Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação — Obras e Serviços Públicos — Meio
Ambiente, ao Projeto de Lei n°130/20'8, que cVspõe sobre a alteração
da Lei n°1828, de 18 de março de 2005. Foi o mesmo aprovado pela
totalidade dos Vereadores presentes. Fim da Ordem do Dia, pela
Ordem de Inscrição, o Vereador Zezinho assomou a tribuna para
discorrer sobre o Projeto de Lei n°179/2018, do Executivo
questionando a aplicabilidade do valor objeto da matéria, e o porquê
desse investimento ser direcionado para alguns bairros, sendo que
outros também se encontram com sérias necessidades, e que, porém,
não foram incluídos na matéria em questão. O mesmo citou ainda, o
fato da Prolagos não estar contribuindo quanto à infraestrutura
necessária, paralela a este invest mento, além de agradecer a
Vereadora Mislene por endossar seu pedido verbal, através de uma
Indicação referente ao Colégio Paineira, na ultima Sessão. O mesmo
ainda, cobrou do Executivo, novamente, a Reforma da Escola Vovó
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Chica, denunciando que a merenda escolar tem sido financiada pela
própria cantina da escola, por conta da falta de abastecimento por
parte do Executivo. O mesmo discorreu sobre a reunião do dia anterior
realizada entre os Vereadores e representantes do Executivo, com
intuito de sanar algumas demandas da Educação, afirmando que o
Legislativo estava sendo "enrolado" pelo Executivo, propondo ainda,
aos Vereadores - com o intuito de resolver esse pleito, com o aval da
Presidência, de a partir da presente data nenhuma matéria do
Executivo ser mais aprovada, até que seja resolvido o problema da
Educação municipal. Logo após, os senhores Vereadores Naldinho,
Denilson, Claudinha, Vitinho e Leni, usando a tribuna, também
corroboraram com as palavras do Vereador Zezinho, no que tange a
situação atual da Educação municipal. Em seguida, a Vereadora Bia
assomou a tribuna, para discorrer sobre a Educação municipal,
indicando que a responsabilidade da situação adversa da Educação
inicia-se desde o alto escalão governamental, sugerindo que a
diminuição do número de parlamentares com suas respectivas
estruturas viabilizaria um repasse maior para a classe educadora. A
mesma, ainda relatou que visitou a Escola Vovó Chica, constatando o
perigo eminente que seus usuários correm no usufruir do espaço, e
que também esteve na Escola do Parque Arruda, identificando vários
problemas estruturais. Por fim, a mesma externou a grande
expectativa de melhoria, que deposita na pessoa do atual Secretário,
que assumirá a pasta, destacando a importãncia de se dar maior
atenção ao pessoa de apoio, que compõe a estrutura educacional
municipal. Logo após, a Vereadora Mislene subiu a tribuna, para
externar sua indignação quanto aa estado em que se encontra a
Educação municipal, chamando-a de insustentável, responsabilizando
a Administração Pública Municipal, pelo que tem ocorrido desde 2016
onde, Executivo e profissionais da Educação vem travando um
"batalha", em busca de soluções concretas, que não surgem,
afirmando ainda, que a Comissão de Educ:ação é atuante. Por fim, a
mesma informou que esteve visitando todas as escolas municipais,
lavrando relatórios e formulando indicações, que segundo a mesma,
não surtiram nenhern resultado, solicitando ao Sr. Francisquinho —
representante do Executivo, que levasse a questão ao Prefeito
Municipal, para que essas demandas sejam sanadas. Verificado o
Livro de Inscrição e não havendo mais orador inscrito e, nada mais
havendo a tratar o Senhor Presidente, declarou encerrada a presente
Sessão, marcando nova Sessão Ordinária para o dia 20 de setembro,
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Feira, as 10,30h. Para Constar, Eu, Vereador José Antônio Martins
Filho, 1° Secretário, lavrei a presente Ata, que vai devidamente
assinada por mim, pelo Senhor Presidente, Vice Presidente e 2'
Secretária depois de lida e aprovada pelo Colegiada. São Pedro da
Aldeia, Sala das Sessões 18 de setembro de 2018. (Dois mil e
dezo i to) . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .
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