
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 
Rua Herracrgenes Freire da Costa, 

SALA DAS ATAS 
D" DA 

Ata da na Sessão Ordinária, do 2° Período, da 2a Sessão 
Legislativa da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Estado 
do Rio de Janeiro, realizada em 13 de Dezembro de 2018. 

Aos três dias do mês de Dezembro 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 pela 
Vereadora Claudia Batista Gregário Mendonça ia Secretária Ad-Hoc, 
ocupando a 2' Secretaria Ad-Hoc a Vereadora Leni Almeida da Silva 
Santos. Pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos 
Senhores Vereadores: Bruno Mendonça da Costa, Leni Almeida da 
Silva Santos, Ronaldo Linhares de Macedo dos Santos, Ediel 
Teles dos Santos, Claudia Batista Gregário Mendonça, Mislene 
Conceição dos Santos, Denilson de Souza Guimarães e Beatriz 
Soares Gomes Leite. Com a presença da maioria dos membros da 
Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão 
Ordinária e solicitou a Vereadora Claudinha que fizesse a leitura de um 
Versículo Bíblico. Dando continuidade o Senhor Presidente solicitou a 
Sra 1a Secretária Ad-Hoc 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. Dando 
prosseguimento o Sr, Presidente solicitou a Vereadora Claudinha que 
fizesse a Leitura do Expediente: Ofício GVJVCC-CM n°18/2018 - do 
Gabinete do Vereador Vitinho - que comunica e justifica a sua 
ausência na presente Sessão. Ofício JAMF-CM n°23/2018 - do 
Gabinete do Vereador Zezinho, que comunica e justifica a sua 
ausência na presente Sessão. Decreto n°133/2018 - do Gabinete do 
Prefeito, que dispõe sobre pontos facultativos nos dias que menciona. 
Decreto n°132/2018- do Gabinete do Prefeito, que dispõe sobre ponto 
facultativo, no dia que menciona. Projeto de Lei n°210/2018 - 
promovente Vereador Bruno Costa, que denomina Rua Antônio F. 
Maciel a artéria pública localizada neste município. Parecer Conjunto 
das Comissões de Justiça e Redação - Finanças e Orçamento, ao 
Projeto de Lei n°192/2018 - promovente Chefe do Poder Executivo, 
que estima receitas e fixa despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade 
Social do município de São Pedro da Aldeia, para o exercício de 2019. 
Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação - Finanças e 
Orçamento - Obras e Serviços Públicos, ao Projeto de Lei n°200/2018, 
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promovente Chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre normas e 
critérios para legalização de obras construídas irregularmente, 
mediante o pagamento da "mais-valia". Requerimento n°187/2018 — 
promovente Vereador Naldinho, que concece Moção de Aplausos a 
pessoa que menciona. Requerimento n°189/2018 — promovente 
Vereadora Claudinha, que requer ao Sr. Prefeito, que seja informado a 
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, no prazo estabelecido no 
Artigo n°72, XIV, da Lei Orgânica do Município de São Pedro da 
Aldeia, quanto a estrutura funcional de cada Secretaria de nosso 
município, bem como, nomes, cargos, atribuições e remunerações. 
Indicação n°839/2018 — promovente Vereadora Mislene, que indica ao 
Sr. Prefeito, que interceda junto a Secretaria competente no sentido de 
que ocorram melhorias e viabilize o saneamento básico e massa 
asfáltica na Rua Monte Verde, no Bairro Campo Redondo, neste 
município. Indicação n°840/2018 — promovente Vereadora Mislene, 
que indica ao Sr. Prefeito, que interceda juntc a Secretaria competente 
no sentido de que ocorram melhorias e viabilize o saneamento básico 
e massa asfáltica na Rua Ottoni Freire Corrêa, no bairro Rua do Fogo, 
neste município. Pela Ordem, o Sr. Presidente fez uso da palavra para 
solicitar verbalmente a inclusão dos Pareceres aos Projetos de Lei 
n°192 e 200, além do Requerimento n°187, na Ordem do Dia, o qual 
após serem votados foram aprovados peIa totalidade dos Vereadores. 
Fim do Expediente, pela Ordem de Inscrição assomou a tribuna a 
Vereadora Mislene, para fazer a entrega de Moção de Aplausos para 
ao Sr. Francisquinho, que agradeceu a homenagem recebida. Em 
seguida, a Vereadora Beatriz Leite assomou a tribuna, para fazer 
entrega de Moção de Aplausos ao Grupo Aldeia Bike MTB e ao Sr. 
Anibal, onde tanto o representante do Grupo quanto o Sr. Anibal, em 
suas falas agradeceram a homenagem recebida. Logo após o Sr. 
Presidente suspendeu a Sessão por 15 minutos de acordo com o 
Artigo 107 do Regimento Interno. Reabertos os trabalhos, o Sr. 
Presidente solicitou a Vereadora Claudinha ' a Secretária Ad-Hoc que 
fizesse a CHAMADA REGIMENTAL, que foi respondida pelos 
Senhores Vereadores: Bruno Mendonça da Costa, Leni Almeida da 
Silva Santos, Ronaldo Linhares de Macedo dos Santos, Ediel 
Teles dos Santos, Claudia Batista Gregório Mendonça, Denilson 
de Souza Guimarães, Beatriz Soares Gomes Leite e Mislene 
Conceição dos Santos, deixando de comparecer os Vereadores 
José Victor Coutinho da Costa e José António Martins Filho cujas 
ausências foram justificadas através de Ofíciq. Dando 
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prosseguimento, o Sr. Presidente solicitou a Sra 1' Secretária Ad-Hoc, 
que fizesse a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia, 
submetendo-as em seguida a apreciação do Plenário: Em Discussão 
e Votação Única o Requerimento n'187/2013 — promovente Vereador 
Naldinho, que concede Moção de Apausos a pessoa que menciona. 
Foi o mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Em 
2a e Ultima Votação o Parecer da Comissão de Justiça e Redação, ao 
Projeto de Lei n°194/2018 — promovente Chefe do Poder Executivo, 
que institui o Programa Concilia São Pedro da Aldeia — PCSPA, com 
medidas de desoneração para quitação e parcelamento de tributos 
municipais, autos de multas, multas administrativas de débitos da 
Fazenda Pública Municipal. Foi o mesmo aprovado pela totalidade dos 
Vereadores presentes. Em 2' e Ultima Votação o Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°206/2018 — 
promovente Chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial ao Orçamento Geral de São Pedro da Aldeia. 
Foi o mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Em 
Discussão e Ia Votação o Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação, ao Projeto de Lei n°204/2018 — promovente Vereadora 
Beatriz Leite, que denomina praça pública Rosemere Soares de 
Albuquerque, localizada no Bairro Baixo Grande, neste município. Foi 
o mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Em 
Discussão e 1 a Votação o Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação, ao Projeto de Lei n°202/2018 — promovente Vereadora 
Beatriz Leite, que denomina praça púbica Dilma da Silva Moreira, 
localizada no Bairro Baixo Grande, neste município. Foi o mesmo 
aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Em Discussão e 
1a Votação o Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação 
— Finanças e Orçamento — Obras e Serviços Públicos, ao Projeto de 
Lei n°200/2018 — promovente Chefe do Poder Executivo, que dispõe 
sobre normas e critérios para legalização de obras construídas 
irregularmente, mediante o pagamento da "mais-valia". Foi o mesmo 
aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Em Discussão e 
1a Votação o Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação 
— Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei n°192/2018 — promovente 
Chefe do Poder Executivo, que estima receitas e fixa despesas do 
Orçamento Fiscal e Seguridade Social do município de São Pedro da 
Aldeia, para o exercício de 2019. Foi o mesmo aprovado pela 
totalidade dos Vereadores presentes. Fim da Ordem do Dia, e 
verificado o Livro de Inscrição, assomou a tribuna o Vereador 
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Naldinho, para citar o caso de uma criança que se acidentou no 
parquinho da Praça do Bairro Vinhateiro, quando brincava em um dos 
brinquedos que não estava em ccndições de uso, por falta de 
manutenção. Logo após, o Vereador Ediel assomou a tribuna para 
discorrer sobre uma denuncia recebida por morador do Bairro 
Fluminense, sobre a péssima recepção que os usuários do Posto de 
Saúde estavam tendo, e ao chegar lá se deparou com mais de trinta 
pessoas aguardando sentadas no chão. O mesmo ainda revelou, que 
em conversa com a responsável do Posto, foi informado de que por 
cinco vezes foi enviada as demandas da unidade para a Secretaria de 
Saúde, e até agora nada foi resolvido. Por fim, o mesmo criticou a 
gestão do Executivo, no tocante ao investimento dos recursos na área 
da saúde e na reforma de praças, citando a licitação que ocorrerá no 
próximo dia 28, para compra de fogos para a virada do ano, enquanto 
questões mais importantes são deixadas de lado. 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 18 de dezembro, 3a Feira, as 10,30h. Para 
Constar, Eu, Vereadora Claudia Batista Gregório Mendonça, 1a 

Secretária Ad-Hoc, lavrei a presente Ata, que vai devidamente 
assinada por mim, pelo Senhor Presidente e Vice-Presidente / 2a 
Secretária Ad-Hoc depois de lida e aprovada pelo Colegiado. São 
Pedro da Aldeia, Sala das Sessões 13 de dezembro de 2018. (Dois mil 
e dezoi to) . x . x.x. x . x.x. . x. x . x. x. x. x. x. 

Vereador Bruno onça da Costa 
- Presidente-

Vereadora Leni Almeida da Silva Santos 
- Vice-Presidente / 2 a Secretária Ad-Hoc-

Vereadora Claudia B gário Mendonça 
- ia  Secr tária Ad- oc - 
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