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Ata da 31a Sessão Ordinária, do 2° Período, da 2 a Sessão 
Legislativa da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Estado 
do Rio de Janeiro, realizada em 22 de Novembro de 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro 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 2' Secretaria a Vereadora Claudia Batista Gregório 
Mendonça. Pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos 
Senhores Vereadores: Bruno Mendonça da Costa, Leni Almeida da 
Silva Santos, José Antônio Martins Filho, Beatriz Soares Gomes 
Leite, Denilson de Souza Guimarães, Ronaldo Linhares de Macedo 
dos Santos, José Victor Coutinho da Costa, Mislene Conceição 
dos Santos e Claudia Batista Gregório Mendonça. 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 ao Sr. 1' Secretário 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 ao 
Vereador Zezinho que fizesse a Leitura do Expediente: Ofício GV-ETS 
n°26/2018 — do Gabinete do Vereador Ediel, que comunica e justifica a 
sua ausência na presente Sessão Requerimento n°174/2018 — 
promovente Vereadora Claudinha, que requer ao Sr. Prefeito, que 
interceda junto a Secretaria de Educação que informe qual será o 
planejamento e procedimento para a efetivação da matrícula dos 
alunos do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil em 2019. 
Requerimento n°175/2018 — promovente Vereadora Claudinha, que 
requer ao Sr. Prefeito, que interceda junto a Secretaria Municipal de 
Educação no intuito que seja cedida informações acerca da obra da 
Escola Municipal Jamila Mota da Silva, bem como a retomada e 
conclusão da mesma. Requerimento n°176/2018 — promovente 
Vereadora Mislene, que concede Moção de Aplausos, as pessoas que 
mencionam. Indicação n°822/2018 — promovente Vereadora 
Claudinha, que indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto a Secretaria 
competente para que seja realizada a rota escolar na comunidade 
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Jardim Primavera (antiga Estrada dc Chaparral) com destino a Escola 
Municipal Dulce Jotta de Souza, neste município. Fim do Expediente, e 
verificado a Ordem de Inscrição assomou a tribuna a Vereadora 
Mislene que solicitou a Presidência que fosse incluída na presente 
Ordem do Dia, o Reauerimento n°176/2018, além de fazer a entrega 
de Moção de Aplausos ao Centro Universitário Leonardo DaVinci. Em 
seguida o representante da Instituição agradeceu a homenagem 
recebida, fazendo um breve resumo do trabalho que é realizado na 
mesma. Pela Ordem, o Sr. Presidente comunicou que a Sessão estava 
com problemas de som, porém, medidas estão sendo tomadas, a fim 
de realizar melhorias em todo o sistema de som da Casa. Em seguida, 
o mesmo colocou o pedido verbal da Vereadora Mislene em votação, 
sendo aprovado posteriormente pelo Plenário. Logo após, o Sr. 
Presidente colocou em votação seu pedido de cancelamento da 
suspensão da Sessão por 15 minutos de acordo com o Artigo 107 do 
Regimento Interno, o qual depois de submetido ao Plenário foi 
aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou ao Vereador Zezinho 1° Secretário que fizesse a 
CHAMADA REGIMENTAL, que foi respondida pelos Senhores 
Vereadores: Bruno Mendonça da Costa, Leni Almeida da Silva 
Santos, José Antônio Martins Filho, Beatriz Soares Gomes Leite, 
Denilson de Souza Guimarães, Ronaldo Linhares de Macedo dos 
:Santos, José Victor Coutinho da Costa, Mislene Conceição dos 
Santos e Claudia Batista Gregório Mendonça, deixando de 
comparecer o Vereador Ediel Teles dos Santos, cuja ausência foi 
justificada através de Oficio. Dando prosseguimento, o Sr. 
Presidente solicitou ao Sr. 1° Secretário, que fizesse a leitura das 
matérias constantes da Ordem do Dia, submetendo-as em seguida a 
apreciação do Plenário: Em Discussão e 1a Votação o Parecer da 
comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°196 — de autoria 
do Vereador Bruno Costa, que denomina logradouro público localizado 
neste município. Foi o mesmo aorovaco pela totalidade dos 
Vereadores presentes. Em Discussão e 1a Votação o Parecer da 
comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°188 — de autoria 
do Vereador Bruno Costa, que dispõe sobre a revogação da lei 
n°1019, de 08 de março de 1996 Foi o mesmo aprovado pela 
totalidade dos Vereadores presentes. Em Discussão e 1a Votação o 
Parecer da comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°189 — 
de autoria do Vereador Bruno Costa, c ue dispõe sobre a revogação da 
Jei n°2358, de 30 de novembro d 2011. Foi o mesmo apr ado pela 
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totalidade dos Vereadores presentes. Em r e Ultima Votação o 
Parecer da comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°190 — 
de autoria da Vereadora Mislene, que dispõe sobre denominação de 
ogradouro público, localizado neste município. Foi o mesmo aprovado 
pela totalidade dos Vereadores presentes. Em Discussão e Votação 
Única o Requerimento n'176/2018 promovente Vereadora Mislene, 
que concede Moção de Aplausos às pessoas que mencionam. Foi o 
mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores presentes. Fim da 
Ordem do Dia, e verificado o Livro de Inscrição, o Vereador Vitinho fez 
uso da palavra para revelar uma denúncia recebida por ele, por parte 
de alguns moradores do Bairro Baixo Grande, onde os responsáveis 
pelo condomínio ali instalado vêm cometendo crime ambiental, 
informando que o caso chegará ao Ministério Público. Em seguida o 
Vereador Zezinho fez uso da palavra, para abordar o assunto 
levantado pelo Vereador Vitinho, tecendo breve comentário sobre o 
pleito, além de citar o problema de crescimento desordenado e 
invasões que tem sido recorrentes no município. Por fim, o mesmo 
comentou sobre as palavras da Vereadora Claudinha na ultima 
Sessão, no que tange o Orçamento. Logo após, o Sr. Presidente 
solicitou a presença do Secretario de Meio-Ambiente para explicações, 
através do Sr. Francisquinho, a respeito dos problemas referentes ao 
cemitério municipal. Não havendo riais orador inscrito, e nada mais 
havendo a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 
Sessão, marcando nova Sessão Ordinária para o dia 27 de novembro, 
3a 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 2a
Secretária depois de lida e aprovada pelo Colegiado. São Pedro da 
Aldeia, Sala das Sessões 22 de novembro 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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- Vice-Presidente - 

3 



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 
Rua Hermórgenes Freire da Costa, 179 - Centro - Fax: 2621.3974 

SALA DAS ATAS 

Vereador José 4,2 io Martins Filho 
- 1° Se 41 lado 
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