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SALA DAS ATAS

Ata da 38a 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 Dezembro de 2018.
Aos dezoito 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 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, Leni Almeida da
Silva Santos, José Victor Coutinho da Costa, José Antônio
Martins Filho, 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 Mislene
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 GPCM
n° 223/2018 — do Gabinete do Prefeito, que encaminha Mensagem n°
42, de 13 de dezembro de 2018, que altera o Anexo das metas e
prioridades e Anexo de metas fiscais da Lei de diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2019, e dá outras providências. Ofício GPCM
n°222/2018 — do Gabinete do Prefeto, que encaminha Mensagem
n°44, de 13 de dezembro de 2018, que altera a criação do Coral
Municipal e dá outras providências. Ofício GPCM n°220/2018 — do
Gabinete do Prefeito, que encaminha Mensagem n°42, de 29 de
novembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional do
município de São Pedro da Aldeia, criando extinguindo e
transformando órgão do Poder Executivo, funções gratificadas, a fim
de substituir a anteriormente encaminhada. Ofício GVRLMS n°52/2018
— do Gabinete do Vereador Naldinho, que comunica e justifica a sua
ausência na presente Sessão. Comte da Secretaria de Estado de
Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idoso (SEDHMI), para
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os Vereadores desta Casa participarem da inauguração do Centro de
Cidadania LGBT, conforme descrito. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, ao Projeto de Lei n°203 — promovente Vereadora Beatriz
Leite, que denomina praça pública Agilson Sampaio dos Santos,
localizada no Bairro Baixo Grande, neste município. Parecer Conjunto
das Comissões de Justiça e Redação — Segurança Pública e Meio
Ambiente, ao Projeto de Lei n°193 — promovente Vereadora Beatriz
Leite, que estabelece no âmbito do município de São Pedro da Aldeia,
sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem
maus-tratos aos animais. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
ao Projeto de Lei n°209 — promovente Vereadora Mislene, que dispõe
sobre denominação de praça pública, neste município. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação. ao Projeto de Lei n°207 —
promovente Vereadora Leni, que inclui a disciplina Libras nas escolas
públicas municipais. Projeto de Lei n°212/2018 — promovente Chefe do
Poder Executivo, Mensagem n°45, que altera o Anexo das metas e
prioridades, e Anexo de metas fiscais da Lei de diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2019, e dá outras providências.
Projeto de Lei n°211/2018 — promovente Chefe do Poder Executivo,
Mensagem n°44, que autoriza a criação a criação do Coral municipal, e
dá outras providências. Projeto de Lei Complementar n°25/2018 —
promovente Chefe do Poder Executivo, Mensagem n°42, que dispõe
sobre a estrutura organizacional do município de São Pedro da Aldeia,
criando, extinguindo e transformando órgãos do Poder Executivo,
funções gratificadas, conforme censta nos autos do processo
administrativo n°12638/2018. Pela Ordem, as Vereadoras Beatriz
Leite, Mislene e Leni solicitaram ao Sr. Presidente que os seus
respectivos Pareceres aos Projetos de Lei de suas autorias fossem
colocados na presente Ordem do Dia, sendo acatados os pedidos
verbais de ambas, onde em seguida foram votados e aprovados pelo
Colegiado. Fim do Expediente, e verificado o Livro de Inscrição
assomou a tribuna o Vereador Ediel, para fazer a entrega de Moção de
Aplausos para a Sra Eloisa, que agradeceu a homenagem recebida.
Em seguida, a Vereadora Mislene assomou a tribuna, parabenizando a
homenageada do Vereador Ediel, além de fazer entrega de Moção de
Aplausos a equipe de motoristas que integram o quadro de
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. Mauro Nunes
assomou a tribuna, representando a categoria, para agradecer a
homenagem recebida, além de denunciar o estado precário que se
encontram as viaturas que são conduzidas pelos mesmos, relatando
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outros acontecimentos que diferem de uma realidade razoável, para a
continuidade dos serviços e segurança dos usuários. 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 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 Victor Coutinho da Costa, José Antônio Martins
Filho, Ediel Teles dos Santos, Claudia Batista Gregório Mendonça,
Denilson de Souza Guimarães, Beatriz Soares Gomes Leite e
Mislene Conceição dos Santos, deixando de comparecer o
Vereador Ronaldo Linhares de Macedo 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 2 e Ultima 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 2a e Ultima Votação o Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°202/2018 —
promovente Vereadora Beatriz Leite, que denomina praça pública
Dilma da Silva Moreira, localizada no Bairro Baixo Grande, neste
município. Foi o mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores
presentes. Em 2a e Ultima Votação o Parecer Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação — F nanças 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 1' Votação o Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n°203/2018 —
promovente Vereadora Beatriz Leite, que denomina praça pública
Agilson Sampaio dos Santos, localizaca no Bairro Baixo Grande, neste
município. Foi o mesmo aprovado pela totalidade dos Vereadores
presentes. Em Discussão e 1 a Votação o Parecer Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação — Segurança Pública e Meio
Ambiente, ao Projeto de Lei n°193/2018 — promovente Vereadora
Beatriz Leite, que estabelece no âmbito do município de São Pedro da
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Aldeia, sanções e penalidades administrativas para aqueles que
praticarem maus-tratos aos animais. 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°209/2018 — promovente Vereadora Mislene, que dispõe sobre
denominação de praça pública, neste município. 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°207/2018 — promovente Vereadora Leni, que inclui a disciplina
Libras nas Escolas Públicas Municipais. 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 Ediel,
para tecer comentários sobre a denúncia feita por parte do Motorista
da Saúde, na presente Sessão, além de solicitar ao Sr. Presidente que
colocasse em votação, seu requerimento verbal, com a finalidade de
que se envie a esta Casa de Leis todos os contratos envolvendo
veículos utilizados pela Secretaria de Saúde. O Sr. Presidente,
acatando o pedido verbal supracitado, colocou em votação, tendo a
aprovação absoluta dos Vereadores presentes. Logo após, a
Vereadora Claudinha assomou a tribuna para discorrer sobre as
denúncias feitas pelo Motorista da Secretaria de Saúde, demonstrando
apoio a categoria, além de chamar a atenção dos demais Vereadores
sobre a necessidade de abertura de uma provável CPI, caso seja
constatadas as irregularidades, após apuração dos contratos. Em
seguida, o Vereador Zezinho, assomou a tribuna para expressar sua
indignação, quanto às denúncias apresentadas pelo Motorista,
enfatizando a gravidade da natureza dessas denúncias, além de
criticar a forma como o Executivo vem lidando com os Requerimentos
que são enviados pelos Vereadores, e que não são respondidos. O
mesmo demonstrou preocupação quanto a possiblidade do
Requerimento feito verbalmente pelo vereador Ediel, também não ser
respondido, afirmando que o Executivo tem faltado com respeito a esta
Casa de Leis. Pela Ordem o Sr. Presidente discorreu sobre os
Requerimentos dos Vereadores que foram enviados ao Meio Ambiente, porém, não respondidos, propondo aos pares prazo para
resposta até as 10h do próximo dia 20, com a contrapartida de acionar
o MP, caso não haja respostas, tendo o apoio verbal dos Vereadores
Zezinho e Claudinha. 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 dezembro,
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5a 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 18 de dezembro de 2018. (Dois mil e
dezoi to) . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .
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