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Quarta-feira, 21 de julho de 2021

PUBLICAÇÃO OFICIAL - 21/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
ATA DA 54ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021

Aos treze dias do mês de maio do ano de
dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da cidade de Petrópolis, no Salão Plenário da
Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal,
ás dezesseis horas e quinze minutos, o
Vereador Yuri Moura, declarou aberta a
presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitão, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: GP Veto nº:
495/2021 (CMP 4926/2021); GP Projeto
de Lei nº: 499/2021 (CMP 4971/2021);
GP Projeto de Lei nº: 500/2021 (CMP
4974/2021); Projeto de Lei nº: 4888/2021
do Vereador Junior Coruja; Projeto de
Lei nº: 4924/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; Projeto de Lei nº: 4925/2021 do
Vereador Maurinho Branco; Projeto de
Resolução nº: 4760/2021 do Vereador
Gil Magno, do Vereador Ronaldo Ramos
e do Vereador Yuri Moura; Projeto de
Resolução nº: 3567/2021 do Vereador
Marcelo Chitão; Indicação Legislativa nº:
4931/2021 do Vereador Yuri Moura; Requerimento de Informação nº: 4929/2021
do Vereador Yuri Moura; Indicações nº:
4884 à 4887, 4889 4894, 4896, 4898,
4899, 4901, 4903 à 4920 e 4923/2021.
Terminada a leitura do Expediente, o
Senhor Presidente passou a palavra aos
Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o
primeiro Vereador: 1) MARCELO
CHITÃO, LÍDER DO PL – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou sobre os lixos e entulhos depositados de
forma irregular pela cidade, mostrando
uma foto de um local no bairro Loteamento Samambaia, repleto dos mesmos, que foi transformado em uma praça
em sua parceria com os moradores. Enfatizou que é necessária a intervenção
dos vereadores para conscientizar a
população sobre o assunto e para que
haja melhoria da coleta de lixo por parte
da empresa responsável por esse
serviço. Agradeceu e despediu-se. 2)
MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Disse que a empresa
de coleta de lixo e entulho não cumpre
devidamente com seu serviço, deixando
de trocar suas caçambas, deixando as
coletoras lotadas de lixo e não passando
na balança. Solicitou ao presidente da
COMDEP, Leonardo, que faça a instalação dessa balança ao lado do transbordo. Relatou que foi feita a primeira
lixeira modelo no bairro Morin, em parceria com a população, para que sejam
colocadas as caçambas, porém, estão
todas quebradas devido ao descaso da
empresa responsável. Solicitou ao Prefeito Hingo Hammes que substitua a empresa Força Ambiental, já que o contrato
está próximo de vencer com a mesma,
além de também despedir a secretária
da SSOP. Falou que a empresa de energia elétrica Enel vem causando transtorno na cidade, portanto fez um ofício que
será assinado por todos os Vereadores
convidando o diretor dessa empresa,
José Américo, para que compareça à
Câmara. Afirmou que a partir de uma
votação na Câmara, a Turispetro passou
a tomar conta do parque do Cremerie,
porém, questionou como dispensar funcionários que trabalham ali há anos e
que a Turispetro não deveria assumir o
parque se não possui verba, além dos
moradores estarem levando ração para
os cachorros e patos de lá. Agradeceu e
despediu-se. 3) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC – Iniciou a sua
fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Afirmou ter recebido
diversas mensagens no Whatsapp questionando o motivo da cidade do Rio de
Janeiro já possuir um calendário de
planejamento de vacinação especificado, e na cidade de Petrópolis não. Alegou que investigou essa situação e que
a cidade do Rio de Janeiro projeta a previsão da chegada das doses da vacina, e
por isso Petrópolis deve fazer o mesmo,
e caso haja falha na previsão a prefeitura deverá informar à população. Exemplificou que 1200 pessoas não compareceram à 2ª dose da vacinação, questionando se foram informadas das datas.
Citou o maio amarelo (conscientização
de pessoas no trânsito) que deve ser divulgado pela CPTRANS para que poupe
acidentes, exemplificando um atropelamento de um cão que veio a óbito. Elogiou o trabalho feito sobre alimentação
para a melhora da qualidade de vida,
ocorrido no dia anterior. Agradeceu e
despediu-se. Registre-se que o Vereador Gil Magno solicitou que fosse consignado o seu PELA ORDEM: Falou que
os Vereadores, através da comissão de
saúde, devem solicitar ao Prefeito e ao
Secretário de Saúde que divulguem um
calendário de planejamento de vacinação, já que os Vereadores não tem
como passar essa informação para a
população. 4) GILDA BEATRIZ, LÍDER
DO PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Afirmou ter realizado
uma fiscalização no Duarte da Silveira,
após receber várias denúncias de que a
empresa da Águas do Imperador, cava
buracos nas ruas para o reparo de algum
problema e não os tampa após o serviço,
deixando para a prefeitura fazer a manutenção da via com o objetivo que fique
como estava antes. Afirmou que por este
motivo notificará ao Ministério Público e
cobrará que a prefeitura fiscalize essa
situação. Falou sobre a importância da
convocação dos profissionais da educação que passaram no processo seletivo simplificado no ano de 2020, enfatizando a volta das aulas em modalidade
híbrida e a falta de professores. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que a
sessão foi suspensa às dezessete horas
e vinte e sete minutos por trinta minutos.
Registre-se que a sessão foi retomada
às dezoito horas e um minuto. Registre-se que o Vereador Fred Procópio assumiu a presidência. Terminada a fala
dos Vereadores passou à ORDEM DO
DIA: Colocado em 1ª e 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº: 0302/2021
do Vereador Marcelo Lessa. Registre-se
que o Vereador Dudu pediu vista do Projeto de Lei. O pedido de vista foi reprovado com 13 votos. Registre-se que o Vereador Dudu votou a favor do pedido de
vista. Registre-se a ausência do Vereador Octávio Sampaio. O Projeto foi
aprovado com 15 votos. Colocado em

discussão e votação única a Indicação
Legislativa nº: 0178/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada
com 15 votos. Colocado em discussão e
votação as Indicações nº: 1848/2021 do
Vereador Dudu; 1867, 4398, 4399, 4400
e 4401/2021 do Vereador Junior Coruja;
2924, 2928, 2956, 2958 e 3183/2021 do
Vereador Maurinho Branco; 3377, 3378,
3379, 3380 e 3381/2021 do Vereador
Yuri Moura; 3649, 3668, 3714, 3772 e
3783/2021 do Vereador Marcelo Lessa;
3662, 3665, 3666, 3854 e 3855/2021 do
Vereador Marcelo Chitão; 4393/2021 do
Vereador Octávio Sampaio; 4450, 4451,
4452, 4453 e 4454/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; 4564, 4566 e
4567/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
4576, 4577, 4603, 4608 e 4609/2021 do
Vereador Junior Paixão; 4590 e
4606/2021 do Vereador Gil Magno;
4626,4627, 4629, 4630 e 4632/2021 do
Vereador Ronaldo Ramos; 4639/2021
do Vereador Dr. Mauro Peralta. As Indicações foram aprovadas em bloco com
14 votos. Registre-se a ausência da
Vereadora Gilda Beatriz. Colocado em
votação o Requerimento de Inclusão nº:
4983/2021 do Vereador Junior Coruja.
O Requerimento foi aprovado com 14
votos. Registre-se a ausência da Vereadora Gilda Beatriz. Colocado em 1ª e 2ª
discussão e votação o GP Projeto de
Lei nº: 408/2021 (CMP 4316). O Projeto
foi aprovado com 15 votos. Registre-se
que o Vereador Fred Procópio solicitou
que fosse consignado o sua JUSTIFICATIVA: Afirmou que a alíquota previdenciária incide sobre toda a renda do
servidor, sendo um valor acima do
salário que será levado à sua aposentadoria, o que é uma ilegalidade, por isso
a elaboração da emenda que fixa a
contribuição previdenciária de servidores ativos, inativos e pensionistas do
regime próprio de previdência social,
para que seja corrigido esse erro e a
alíquota incida sobre o salário real do
indivíduo, que entrará em vigor a partir
do próximo mês. Colocada em discussão e votação a Emenda Aditiva nº:
5009/2021. A Emenda foi aprovada com
13 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu e do Vereador Octávio
Sampaio. Colocado em votação o Requerimento de Inclusão nº: 5008/2021
do Vereador Yuri Moura. O Requerimento foi aprovado com 13 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu e do
Vereador Octávio Sampaio. Colocada
em discussão e votação única a Indicação Legislativa nº: 5007/2021 do Vereador Domingos Protetor, do Vereador
Fred Procópio, do Vereador Junior Coruja e do Vereador Yuri Moura. Registre-se
que o Vereador Yuri Moura solicitou que
fosse consignado o seu ENCAMINHAMENTO DE VOTO: Afirmou que há alguns
governos atrás houve a escolha de precarizar o serviço público, optando por
contratações temporárias as quais os
trabalhadores não possuem direito algum como décimo terceiro e férias,
como os RPAs em detrimento da escolha da carreira pública que se dá através
concursos, planos de cargos e salários,
valorização, perspectiva e empoderamento do funcionalismo para que o
serviço público aconteça na administração pública municipal. Disse que os
concursos públicos são necessários
para que a administração pública e
serviço público sejam colocados no seu
devido patamar. A Indicação foi aprovada com 10 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Dudu, do Vereador Junior
Coruja, do Vereador Junior Paixão, do
Vereador Maurinho Branco e do Vereador Octávio Sampaio. Fizeram suas
considerações no EXPEDIENTE FINAL
o Vereador Dr. Mauro Peralta e o Vereador Maurinho Branco. Terminada a
fala dos Vereadores e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às
vinte horas e cinquenta minutos, declarou encerrada a sessão, convocando
os Senhores Vereadores para a próxima
sessão, que ocorrerá em dezoito de
maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas. Escrevo, atesto e assino
para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva, Assessora para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 55ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos dezoito dias do mês de maio do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às quatorze horas e trinta minutos,
o Senhor Presidente, Vereador Presidente Fred Procópio, declarou aberta a
presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Junior Paixão, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, está restou
aprovada. EXPEDIENTE: Projetos de
Lei nº: 4985 e 4997/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; Indicação Legislativa
nº: 4944/2021 do Vereador Yuri Moura; Indicação Legislativa nº: 4970/2021
do Vereador Gil Magno; Indicações nº:
4927, 4628, 4930, 4932 à 4934, 4936 à
4939, 4941 à 4943, 4945 à 4949, 4951 à
4954, 4957, 4959 à 4961, 4964 à 4969,
4972, 4973, 4975 à 4981, 4987 à 4991,
4993 à 4996, 5001 à 5006, 5010 à 5013
e 5018/2021. Emenda nº: 4956/2021 do
Vereador Domingos Protetor. Terminada
a leitura do expediente o Vereador Yuri
Moura solicitou a inversão de pauta e
com a anuência dos demais Vereadores
passou à ORDEM DO DIA: Colocado em
discussão e votação a Redação Final do
Projeto de Lei GP nº: 408/2021 (CMP
4316/2021). O Projeto foi aprovado com
14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Marcelo Chitão. Colocado em discussão e votação única as Indicações nº:
1749 à 1751, 1755 e 1756/2021 do Vereador Júnior Coruja; 2113, 3201, 3371,
3521 e 3522/2021 do Vereador Yuri
Moura; 3158 e 3163/2021 do Vereador
Maurinho Branco; 3159, 3852, 3853,
3861, 3862 e 3863/2021 do Vereador
Marcelo Chitão; 4260, 4262, 4265, 4266
e 4268/2021 do Vereador Marcelo Lessa; 4484, 4487, 4489, 4492 e 4509/2021
do Vereador Eduardo do Blog; 4587,
4660, 4681, 4687 e 4688/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; 4644, 4645 e
4799/2021 do Vereador Ronaldo Ramos; 4704, 4707 e 4725/2021 do Vereador Junior Paixão; 4777, 4779, 4781,
4784 e 4828/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 4811, 4814 e 4827/2021 do
Vereador Dudu; 4849/2021 do Vereador
Gil Magno; 4854 e 4855/2021 do Vereador Octavio Sampaio; 4860 à 4863 e
4865/2021 do Vereador Fred Procópio.

As Indicações foram aprovadas com
15 votos. Terminada ORDEM DO DIA
e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR,
a Presidência, às quinze horas e sete
minutos, declarou encerrada a sessão,
convocando os Senhores Vereadores
para a próxima sessão, que ocorrerá em
seguida. Escrevo, atesto e assino para
fazer constar, Victor Mendes de Souza,
Assessor para Procedimentos Públicos.
Registre-se e publique-se.
Victor Mendes de Souza

ATA DA 56ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos dezoito dias do mês de maio do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, ás quinze horas e oito minutos, o
Senhor Presidente, Vereador Fred
Procópio, declarou aberta a presente
Sessão com os seguintes dizeres: Feliz
a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a
proteção de Deus e em nome do povo de
Petrópolis damos início aos nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao Senhor
Primeiro Secretário, Vereador Yuri Moura, que realizasse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: GP Diversos nº:
507/2021 (CMP 5069/2021); GP Diversos nº: 506/2021 (CMP 5068/2021); Projetos de Lei nº: 5014 e 5015/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; Projeto de
Lei nº: 5031/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; Projeto de Lei nº: 5032/2021 do
Vereador Junior Paixão; Projeto de Lei
nº: 5073/2021 do Vereador Yuri Moura;
Indicação Legislativa nº: 5072/2021 do
Vereador Junior Paixão; Requerimento
de Informação nº: 5016/2021 do Vereador Fred Procópio; Requerimento de
Informação nº: 5017/2021 do Vereador
Marcelo Lessa; Indicações nº: 4999,
5020 à 5026, 5033 à 5036, 5038 à 5057,
5059, 5061, 5062 e 5066/2021. Terminada a leitura do expediente o Vereador
Marcelo Lessa solicitou a inversão da
pauta e com a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº: 0302/2021 do Vereador
Marcelo Lessa. O Projeto foi aprovado
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu. Colocado em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº:
0016/2021 da Vereadora Gilda Beatriz.
O Projeto foi aprovado com 14 votos.
Registre-se a ausência do Vereador
Dudu. Colocado em discussão e votação
única a Indicação Legislativa nº:
0146/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A
Indicação foi aprovada com 14 votos.
Registre-se a ausência do Vereador
Dudu. Registre-se que a Sessão foi suspensa às quinze horas e vinte e cinco
minutos, por quinze minutos. Registre-se
que a Sessão foi retomada às quinze
horas e quarenta e sete minutos. Colocado em votação o Requerimento de Inclusão nº: 5121/2021 do Vereador Fred
Procópio. O Requerimento foi aprovado
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu. Registre-se que o Vereador Dr. Mauro Peralta pediu vista de
duas Sessões ao Projeto de Lei GP nº:
243/2020 (CMP 0941/2020). O pedido
de vista foi aprovado com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu.
Colocado em votação o Requerimento
de Urgência do Projeto de Lei GP nº:
500/2021 (CMP 4974/2021). O Requerimento foi aprovado com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu.
Registre-se que o Vereador Fred
Procópio solicitou que fosse consignado
o seu PELA ORDEM: Disse que quando
esteve à frente da Secretaria de Meio
Ambiente foi muito transparente com o
Conselho Municipal de Meio Ambiente,
levando primeiramente ao Conselho, as
pautas que seriam tocadas na Secretaria. Falou que quando imprimiu esse ritmo de trabalho, o Conselho virou um
grande aliado e a Secretaria avançou
muito nas matérias. Afirmou que levava
as pautas sociais para dentro do Conselho, pois sabia que o Conselho daria continuidade, independente do poder executivo. Disse ter recebido do Prefeito, quatro Projetos de Lei de alteração e fortalecimento de Conselhos. Falou que os
Vereadores votaram recentemente a alteração no Fundo Municipal de Meio Ambiente, destinando boa parte do ICMS
Verde para o Conselho Municipal de
Meio Ambiente. Afirmou que esse era um
pedido antigo dos ambientalistas. Parabenizou o Governo Municipal pela transparência na administração e pelo compromisso com os Conselhos Municipais.
Colocado em 1ª e 2ª discussão e votação
o Projeto de Lei GP nº: 500/2021(CMP
4974/2021). O Projeto foi aprovado com
15 votos. Colocado em discussão e
votação única as Indicações nº: 1761,
1804, 1810, 1815, 1831 e 1851/2021 do
Vereador Júnior Coruja; 3172/2021 do
Vereador Maurinho Branco; 3372 à
3376/2021 do Vereador Yuri Moura;
3856 à 3860/2021 do Vereador Marcelo
Chitão; 4003, 4049, 4206, 4229 e
4232/2021 do Vereador Marcelo Lessa;
4444, 4510, 4511, 4513 e 4515/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; 4568, 4573,
4610, 4613 e 4617/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 4605, 4662, 4669, 4671 e
4677/2021 do Vereador Junior Paixão;
4615/2021 do Vereador Fred Procópio;
4623 e 4624/2021 do Vereador Ronaldo
Ramos; 4658/2021 do Vereador Domingos Protetor; 4659, 4684, 4805, 4809 e
4812/2021 do Vereador Dudu; 4664,
4739, 4765, 4766 e 4793/2021 do Vereador Gil Magno; 4771, 4773 à 4775 e
4778/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta. Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente passou a palavra aos
Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o
primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que o Senado Federal está
uma piada e que tem membros da CPI
da Saúde que estão envolvidos em escândalos de corrupção. Disse que o
Senador Renan Calheiros não deveria
ser Senador e muito menos Relator da
CPI. Afirmou que seria melhor montar
uma comissão para pedir vacina para o
País e que tudo que esta acontecendo é
politicagem. Comparou o Caso do Ex
Presidente Lula com o caso do Ex Prefeito Rubens Bomtempo. Falou que o ex
Prefeito Bomtempo nunca foi preso, não
tem condenação, ganhou as eleições no
voto popular e não pode assumir o cargo. Disse que o Ex Presidente Lula consegue estar condenado e acabar com a
condenação, por conta de esquema com
Ministros do STF. Falou que na Pandemia não veio nenhum deputado visitar
Hospital de campanha da cidade e que o
município tem cerca de cento e trinta mil
votos que da para eleger três Deputados
Federais. Disse que o bairro Alto da In-

dependência
necessita
de
muita
atenção, que só os recursos municipais
não são suficientes para resolver tudo.
Afirmou que os Deputados têm renda
fixa de vinte milhões por ano para mandar para as cidades, e que se o município tivesse um deputado local eleito,
teriam muitas melhorias para a população. Falou que vai alertar o povo sobre
os Deputados que vem de fora da cidade
pedir voto e depois esquecem Petrópolis. Afirmou que somente o Deputado
Hugo Leal e o Deputado Vinicius Farah
investem na cidade, mas com pouco dinheiro, pois tem compromissos com outros municípios. Agradeceu a COMDEP
pela obra de um suporte para receber as
caçambas de coletora de lixos. Disse
que fará um panfleto conscientizando os
moradores a não descartar entulhos nas
ruas. Agradeceu e despediu-se. 2) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC
– Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou sobre sua indicação que foi aprovada sobre o convenio do COBEA com as Clinicas Veterinárias. Disse que os animais
que são resgatados, não têm local para
ficar e que precisa de um protetor para
ajudar nas contas. Citou o caso de um
filhote que fraturou a pata e a bacia, resgatada na Estrada da Saudade e que o
custo clínico foi de quatro mil reais.
Disse que o maior problema para implantação de um Hospital Veterinário Público é o valor que se gasta mensalmente. Afirmou que a solução para os
problemas de animais nas ruas é a castração e que o Prefeito fará mil e duzentas castrações até o meio do ano. Falou
que tem funcionários contratados para
fazer as castrações e estão sem trabalhar por falta de insumos. Disse que já
está adiantado o processo de convenio
com as clinicas veterinárias para realizações de consultas e castrações. Falou que tem recebido muitas denúncias
de pessoas que acham que estão sendo
infectadas pelos equipamentos dos hospitais. Citou o exemplo do tomógrafo que
não sofre nenhuma higienização. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que a
Vereadora Gilda Beatriz solicitou que
fosse consignado o seu PELA ORDEM:
Falou que o Prefeito Interino tem que trocar alguns funcionários do Governo passado que não deram certo. Disse ter recebido denúncias de falta de pagamento
da equipe de enfermagem do Hospital
Alcides Carneiro e que já oficiou o
Secretário de Saúde e o Prefeito. Registre-se que o Vereador Ronaldo Ramos
assumiu a Presidência. 3) GIL MAGNO,
LIDER DO DC – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Disse ter recebido
reclamações sobre o estacionamento da
UPA Itaipava que está localizada em
uma área privada e não tem disponibilidade de vagas gratuitas para os funcionários e também para quem busca o
atendimento. Agradeceu ao Secretario
de Governo, Senhor Fabio Junior pelo
pronto atendimento a denuncia e por se
prontificar a conversar com o proprietário do estacionamento, na busca de
conseguir algumas vagas gratuitas para
funcionários da UPA Itaipava, e isenção
por um período de uso dos pacientes
atendidos. Falou da importância da reabertura do PROCON do Distrito de Itaipava, pois o cidadão da região tem que
se deslocar até o centro para ser atendido e muitas vezes não vão por conta da
pandemia. Disse que o Distrito de Itaipava precisa de uma Casa do Trabalhador,
para facilitar o acesso do morador da
região na busca de emprego e retirada
de documentos neste período de pandemia. Pediu apoio ao Coordenador Fernando Badia, ao Secretario de Governo
Fabio Junior, ao Secretario de Desenvolvimento Econômico Marcelo Soares e
ao Coordenador da Casa do Trabalhador
Leonardo Sindorf, para que resolvam
esta demanda. Disse que já fez as três
indicações legislativas e que esta aguardando as ações do executivo. Falou sobre a indicação aprovada, que mostra a
importância de um Cirurgião Dentista na
véspera de o paciente ser entubado.
Disse que tem muitos idosos que acham
que estão abandonados, por não conhecerem os protocolos do COVID-19 e
que fez uma Indicação para que algum
parente possa visitá-los, auxiliando no
apoio psicológico. Falou sobre a importância de um calendário de vacinação, informando as pessoas quando
elas serão vacinadas. Agradeceu e despediu-se. 4) JÚNIOR PAIXÃO, DO DC –
Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse estar preocupado com a
situação de mais de trezentas famílias
que moram as margens da BR 040. Falou que conversou com as famílias da
região e que vai lutar junto para que não
desapropriem as casas. Afirmou que existe uma Lei e que a CONCER terá que
respeitar. Agradeceu e Despediu-se.
Registre-se que o Vereador Dr. Mauro
Peralta assumiu a Presidência. 5) RONALDO RAMOS, LÍDER DO PSB – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que
a corrupção está diminuindo e que espera uma melhora continua dos políticos.
Falou que a corrupção tira a vidas das
pessoas, medicamentos, escolas e hospitais e que devem banir a corrupção.
Comentou que o Presidente Bolsonaro
publicou um novo decreto do combate a
violência sexual contra a criança e adolescente. Disse ter conversado com o
Secretario de Governo Fabio Junior para
criar uma comissão inter setorial e uma
frente de trabalho, para discutir os novos
rumos em relação ao combate a violência a criança e adolescente. Falou que o
problema de violência contra crianças e
adolescentes está nas próprias residências e que precisam criar um conjunto de
ações para solucionar este problema.
Disse que a televisão aberta não contribui muito para desenvolvimento cultural das crianças e que se a família não
estiver estruturada, a cidade fica desestruturada. Mostrou os dados publicados
pelo Governo, apontou que cento e
cinqüenta e nove mil casos registrados
pelos direitos humanos, oitenta e seis
por cento são de violação dos direitos da
criança e adolescente e onze por cento
são de violência sexual. Disse que segundo os dados, em setenta e três por
cento dos casos, a violência sexual
acontece na casa da vitima. Afirmou que
em quarenta por cento dos casos, é
cometido pelo Pai ou Padrasto. Falou
que sessenta e dois por cento das denuncias, o suspeito é do sexo masculino
e tem idade adulta entre vinte e cinco
anos e quarenta e cinco anos. Falou que
infelizmente o Maio Laranja não foi muito
divulgado, mas a violência contra a criança e adolescente tem que ser combatida todos os meses do ano. Disse que

precisa montar uma frente de trabalho
para tratar deste assunto e que a falta de
religião acarreta muitos problemas as
famílias. Agradeceu e Despediu-se.
Registre-se que o Vereador Ronaldo Ramos assumiu a presidência. 6) DR.
MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB –
Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu ao Prefeito Hingo
Hammes, ao Secretario de Governo Fabio Junior e a Secretária Fernanda Ferreira, pela atenção que deram ao seu
neto que participa do Conselho da Juventude. Elogiou o trabalho do dentista
Hedelton Antunes que o operou na sexta
feira. Disse que o Doutor Hedelton Antunes é uma pessoa diferenciada e que
fala dele no capitulo dez do livro “O
homem diferenciado”. Falou que está
descumprindo as ordens médicas, mas
para falar do Doutor Hedelton, ele descumpriria todas as ordens. Reclamou
que o Vereador Marcelo Lessa não foi o
visitar e diz ser o filho. Agradeceu ao
Vereador Domingo Protetor e o Vereador
Yuri Moura pela visita. Afirmou que se
todos fossem solidários e tivessem religião, grande parte dos problemas não
existiriam. Disse que com a aprovação
do Conselho da Juventude irá diminuir
as desigualdades sociais. Falou que a
saúde mental de Petrópolis está mal,
pois falta atendimento, médicos psiquiatra, psicólogo e não tem remédios. Afirmou que a solução é fazer uma diferenciação para que o atendimento psiquiátrico seja melhorado. Disse ter recebido
novas reclamações da situação das
quentinhas e que o problema ainda não
foi solucionado. Agradeceu e despediu-se. 7) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO
PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes,
a imprensa e os telespectadores. Falou
que vem acompanhando a situação dos
pacientes com fibromialgia. Disse ter
participado de uma reunião com o Prefeito Hingo Hammes, onde discutiram
pautas importantes como, carteirinha de
prioridades e a criação de uma cartilha
virtual, informativa com os direitos dos
pacientes com fibromialgia. Falou que
está cobrando esses direitos junto ao
Prefeito. Disse que tem muitos pacientes
psiquiátricos sem receitas médicas por
conta da pandemia. Afirmou que o único
médico que atende, está afastado por
ser do grupo de risco. Disse que está fiscalizando e que o paciente sem receita
não consegue dar seqüência no tratamento. Falou que se o paciente não for
para o hospital por conta da COVID-19,
vai por não ter medicamentos para tratar
outras doenças. Disse que continuara
cobrando as autoridades e dará seu
máximo na luta dos direitos destes pacientes. Agradeceu e despediu-se. Terminada a fala dos Vereadores e NADA
MAIS HAVENDO A TRATAR, a
Presidência, às dezoito horas e dois
minutos, declarou encerrada a sessão,
convocando os Senhores Vereadores
para a próxima sessão, que ocorrerá em
dezenove de maio de dois mil e vinte e
um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto
e assino para fazer constar, Victor
Mendes de Souza, Assessor para Procedimentos Públicos. Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 57ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos dezenove dias do mês de maio do
ano de dois mil e vinte e um, centésimo
septuagésimo oitavo ano de Fundação
da cidade de Petrópolis, no Salão
Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, ás dezesseis horas e
vinte e quatro minutos, o Senhor Presidente, Vereador Fred Procópio, declarou
aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus
é o Senhor. Sob a proteção de Deus e
em nome do povo de Petrópolis damos
início aos nossos trabalhos. Em seguida,
solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc”
Vereador Marcelo Chitão, que realizasse
a leitura da ata anterior e do expediente.
Realizada a leitura das atas anteriores,
estas restaram aprovadas. EXPEDIENTE: GP Diversos n°: 508/2021 (CMP
5092/2021); GP Diversos n°: 509/2021
(CMP 5093/2021); GP Diversos n°:
510/2021 (CMP 5094/2021); GP Diversos n°: 511/2021 (CMP 5095/2021); GP
Diversos n°: 512/2021 (CMP 5096/2021);
GP Diversos n°: 513/2021 (CMP
5097/2021); Projeto de Lei n°: 4874/2021
do Vereador Yuri Moura; Projeto de Lei
n°: 5103/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; Projeto de Resolução n°:
5090/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Projeto de Resolução n°: 5091/2021 da
Vereadora Gilda Beatriz; Requerimento
de Informação n°: 5104/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta: Indicações n°:
4998, 5000, 5030, 5075 à 5087, 5105 à
5108, 5110 à 5114, 5116, 5117, 5120,
5122 à 5124/2021. Terminada a leitura
do expediente o Vereador Marcelo Lessa
solicitou a inversão da pauta e com a
anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Registre-se que
o Projeto de Lei 0326/2021 do Vereador
Marcelo Lessa foi arquivado a pedido do
autor. Colocado em discussão e votação
única a Indicação Legislativa n°:
0129/2021. A Indicação foi aprovada
com 15 votos. Colocado em discussão e
votação única as Indicações n°: 0652 e
0653/2021 do Vereador Maurinho Branco; 1738, 1739 e 1741/2021 do Vereador
Júnior Coruja; 3523, 3524 e 3663/2021
do Vereador Yuri Moura; 3850, 3851 e
4079/2021 do Vereador Marcelo Chitão;
4252, 4253 e 4257/2021 do Vereador
Marcelo Lessa; 4447, 4448 e 4483/2021
do Vereador Eduardo do Blog; 4680,
4705 e 4722/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; 4703, 4776 e 4821 do Vereador
Júnior Paixão; 4797, 4798 e 4800/2021
do Vereador Ronaldo Ramos; 4847,
4858 e 4859/2021 do Vereador Fred
Procópio; 4852/2021 do Vereador
Octávio Sampaio; 4867, 4920 e
4923/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 4881 e 4893/2021 do Vereador Dudu.
Registre-se que a Indicação 4447/2021
do Vereador Eduardo do Blog foi retirada
a pedido do autor. As demais indicações
foram aprovadas em bloco com 15 votos. Terminada a ORDEM DO DIA, o
Senhor Presidente passou a palavra aos
Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o
primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Afirmou que o ex-prefeito Bernardo Rossi destruiu a cidade, não teve
compromisso com a mesma, deixou uma
pendência financeira altíssima de seu
governo e agora surgiu fazendo campanha política em Petrópolis apoiado
pelo Governador Cláudio Castro, do Rio

de Janeiro, alegando que Bernardo Rossi esteve em Pedro do Rio dizendo que
estaria asfaltando a região. Disse também que Bernardo Rossi só começou a
asfaltar ruas no período próximo a
eleição, não construiu escolas, deixou
mais de sessenta mil pessoas aguardando exames e cirurgias. Se propôs a se
candidatar como vice-prefeito. Falou sobre um vídeo do Cemitério Municipal de
Petrópolis que está circulando na internet que fez com que a InterTV ligasse
para o mesmo com o objetivo de saber
se ele conhece o responsável por ter
feito a gravação, pois seu nome é citado.
Porém, afirmou que quando procurou a
Rede, não atenderam ao seu relato. Citou sua indicação para que sejam colocadas câmeras de segurança no cemitério e solicitando contratação emergencial de seguranças. Opinou que Renan Calheiros não possui capacidade e
nem fundamentação para estar na CPI,
pois deveria levantar as mortes, os tratamentos e o que houve com os pacientes,
ao invés da investigação atual. Questionou qual médico não prescreveu cloroquina, ivermectina e azitromicina, afirmando ter consumido esses medicamentos. Falou sobre o protocolo da ex
secretária de saúde, o qual quando o
paciente se dirigia até a unidade de
saúde, era prescrito o remédio indicado
(azitromicina, ivermectina, vitamina) e
por isso menos gente veio a morrer. Solicitou que o atual secretário de saúde
reveja seu protocolo sobre o primeiro
atendimento na unidade de saúde.
Agradeceu e despediu-se. 2) DR. MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Afirmou que já passou da hora de
haver segurança no Cemitério Municipal
e que é necessário que mesmo não tendo funcionário, alguém precisa ser responsabilizado porque episódios de roubo não podem mais acontecer. Disse
que o diretor do cemitério deve ser ajudado nessa questão. Parabenizou a Vereadora Gilda Beatriz pela indicação de
prevenção ao incêndio, enfatizando que
a Câmara é uma casa antiga e corre risco de ser incendiada. Solicitou ao Vereador Presidente Fred Procópio que verifique o problema elétrico do estabelecimento e treine os funcionários para guiar
os turistas que vierem visitar o local,
uma vez que é um ponto turístico da cidade. Convidou os vereadores para a
apresentação do quadrimestre da saúde,
no dia 31 de maio de 2021, e destacou
que é necessária uma semana de antecedência para a avaliação do relatório
para que possa ser apresentado. Relatou ter sido questionado por dois pacientes que não possuem dinheiro para comprar medicamento para epilepsia, que
não é fornecido pelo município, e o mesmo comprou para esses pacientes. Falou que as bolsas de colostomia para o
Centro de Saúde foram compradas,
porém, foram bolsas muito grandes. Citou o tomógrafo que está demorando
bastante para começar a ser utilizado e
que deve marcar de visitar a sessão de
psiquiatria, para analisar o que precisa
ser feito. Agradeceu e despediu-se. 3)
MARCELO CHITÃO, LÍDER DO PL –
Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou sobre seu projeto realizado
referente a capina da via Carneiro Dias,
Cascatinha, utilizada para a prática de
exercícios físico, e junto do Prefeito Interino Hingo Hammes, a instalação de um
ponto de apoio aos atletas com bebedouro, barras de exercícios e outros
aparelhos. Afirmou possuir outras indicações similares para outras localidades. Citou sua indicação na qual solicita a volta da prefeitura itinerante, que foi
aprovada e será realizada em breve.
Agradeceu e despediu-se. 4) YURI
MOURA, LÍDER DO PSOL – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Mencionou o Dia Nacional dos Defensores Públicos, que são funcionários que representam a instituição que garante os direitos humanos, acesso à cidadania, e assistência e orientação jurídica gratuitamente para quem precisa. Citou um projeto sobre a criação da frente em defesa
da saúde mental. Relatou ter recebido
muitos usuários do SUS que desde que
começou a pandemia estão menos assistidos pelo município do que antes.
Exemplificando a falta de medicamentos, dificuldade no agendamento de consultas e exames. Disse ter feito algumas
indicações para a compra dos medicamentos pela Secretaria Municipal de
Saúde e ter encaminhado algumas
denúncias para a defensoria pública, citando a defensora pública Renata Duarte que tem trabalho em parceria com
essa Frente de Saúde Mental. Comentou sobre o Dia Nacional de Luta Antimanicomial (18 de maio), caracterizado
por uma Conferência Nacional de Saúde
Mental ocorrida há trinta e quatro anos.
Agradeceu e Despediu-se. Registre-se
que o Vereador Fred Procópio desejou
os pêsames as famílias de Jorge Luiz
Plácido, Diretor técnico da COMDEP
que veio a óbito devido a complicações
na COVID-19 e de Robson Batista da
Silva, morador do Bonfim, que trabalhava no Departamento de Agricultura da
Prefeitura que também veio a falecer
após um ataque de abelhas. Terminada
a fala dos Vereadores e NADA MAIS
HAVENDO A TRATAR, a Presidência,
às dezoito horas e vinte e três minutos,
declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá em vinte de
maio de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino
para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva, Assessora para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
Publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 58ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos vinte dias do mês de maio do ano de
dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da cidade de Petrópolis, no Salão Plenário da
Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal,
ás dezesseis horas e quatorze minutos,
o Vereador Yuri Moura, declarou aberta
a presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitão, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: GP Diversos
CONTINUA >>>
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CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
nº: 516/2021 (CMP 5100/2021); Projeto
de Lei nº: 5134/2021 do Vereador Domingos Protetor; Requerimento nº:
5088/2021 do Vereador Octavio Sampaio; Indicação Legislativa nº: 5146/2021
do Vereador Marcelo Chitão; Indicações
nº: 5125, 5126, 5128, 5129, 5131, 5135
á 5141, 5143 á 5145, 5147 á 5163, 5165
à 5176, 5178, 5180 à 5182, 5184, 5185
e 5188 à 5192/2021. Terminada a leitura
do Expediente, o Senhor Presidente
passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA, LÍDER
DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que
o maior problema do bairro Morin são os
entulhos depositados ao lado das lixeiras. Afirmou que a COMDEP está fazendo um trabalho de construção de novas
lixeiras no Morin. Falou que o Prefeito
Hingo Hammes vai gostar do resultado e
que estas lixeiras servirão como modelo
para outros bairros. Disse que a empresa Força Ambiental tem um contrato de
três milhões e oitocentos, mensais e que
a empresa poderia ter colocado as lixeiras nos bairros. Disse ter ficado muito
triste com a situação dos entulhos jogados ao lado das lixeiras. Falou que vai
colocar placas com o número do disk
entulho e distribuir cinco mil folhetos, orientando os moradores a não jogarem
lixo e entulhos nas ruas. Afirmou que a
minoria de moradores não tem educação, deixam entulhos espalhados pelas calçadas e não acionam do disk entulho. Disse que quando o bairro está
limpo, a população fica feliz e que isso é
saúde pública. Pediu para que as escolas possam orientar as crianças sobre os
descartes de lixos e entulhos e que as
mesmas possam levar esta informação
aos seus pais. Falou que vai fiscalizar as
lixeiras e se pegar um cidadão depositando entulho ao lado das lixeiras,
chamará a autoridade para tomar as
providências. Agradeceu e despediu-se.
2) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO PSD –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou sobre o descaso com o cemitério municipal
e que há muito tempo vem denunciando
a falta de manutenção do cemitério.
Disse que cobra a Prefeitura desde dois
mil e quinze e que o Prefeito deve tomar
as providências. Falou que denunciou
ao Ministério Público o caso de um
cachorro que foi flagrado com um osso
na boca, saindo do cemitério. Afirmou
que em dois mil e dezesseis e dois mil e
dezessete, recebeu muitas denúncias
por falta de gavetas no cemitério, foi fiscalizar e acabou encontrando famílias
desesperadas por não ter onde enterrar
seus parentes. Lembrou que em dois mil
e dezoito, falou no Plenário sobre a falta
de capina no cemitério e que os familiares não conseguiam visitar os parentes
enterrados, por falta de manutenção no
local. Disse que a situação piorou com a
COVID-19, pois tem muitos funcionários
que foram afastados de suas funções,
por serem do grupo de risco. Falou que
está cobrando a chegada de equipamentos de proteção individual, pois os
funcionários que trabalham na linha de
frente e precisam destes equipamentos
para se protegerem. Disse que recebeu
denúncias de caixões jogados, e muito
mato no cemitério de Itaipava e que já
fez indicações para que seja feito a manutenção no local. Afirmou que está fazendo seu papel de Vereadora, mas o
Prefeito precisa tomar atitudes para resolver estes problemas. Falou que os
Vereadores têm que se unir para conversar com o Prefeito Hingo Hammes e
solucionar os problemas dos cemitérios.
Disse que teve uma reunião com o Prefeito no dia nove de abril, para tratar da
vacinação de estagiários que estão trabalhando na linha de frente. Questionou
o porque destes estagiários não terem
sido vacinados. Falou que conversou
com familiares de estudantes e diretores
de faculdades sobre a vacinação, e que
já mandou ofício indicando a vacinação
de estagiários que trabalham na linha de
frente no combate do COVID-19. Agradeceu e despediu-se. 3) DR. MAURO
PERALTA, LÍDER DO PRTB – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Parabenizou os pedagogos e disse que os
professores deveriam receber homenagens todos os dias. Falou que quanto
mais se estuda, mais conhecimento se
adquiri e aumentam as chances de ganhar um salário melhor. Disse que os estudos têm que ser mais incentivados
pela Casa, pois para se formar em todas
as profissões, deve se passar primeiro
pelas escolas. Disse que o Governo
deve incentivar o ensino fundamental,
ao invés de sair fazendo varias faculdades. Lembrou que esteve presente na
inauguração da Escola Frei Leonardo
Boff, que funciona em tempo integral, no
bairro Contorno. Disse que o bairro Contorno sofreu muito com a CONCER e
questionou a extensão do contrato da
concessionária por mais dois anos. Falou que a CONCER não conseguiu concluir um túnel e ainda cobram um pedágio caro. Afirmou que a CONCER deve
fazer um recuo próximo a Escola Frei
Leonardo Boff, para o ônibus escolar
parar e desembarcar as crianças com
segurança. Disse que a Escola Frei
Leonardo Boff tem uma sala de marcenaria, onde as crianças aprendem a
profissão e que lá também funcionava
uma micro empresa que foi fechada no
Governo passado. Lembrou que estudou em escola de ensino integral e também das suas primeiras professoras,
Dona Odete, Dona Antonieta e Dona
Cecília. Falou que o ensino público deve
melhorar, para que todas as pessoas
possam ter as mesmas oportunidades.
Cumprimentou a Diretora Angélica
Domingues e todas as diretoras das escolas da cidade. Agradeceu ao Charles,
Defensor Público, que conseguiu direcionar o dinheiro de multas ambientais
para a escola. . Agradeceu e despediu-se. Registre-se que a Vereadora Gilda, pediu que fosse consignado o seu
PELA ORDEM: Falou que participou de
muitas audiências públicas nos mandatos anteriores e que conhece várias pessoas que moram na beira da BR 040.
Disse que participou de uma reunião no
CDDH, para discutir a situação destes
moradores. Agradeceu a Senhora Carla
de Carvalho, Coordenadora do CDDH, e
também a Rosangela Stumpf, Presidente do PSD em Petrópolis, por dar toda
explicação sobre a situação dos moradores da BR 040. Falou que lutará junto
às famílias, contra a ordem de despejo.
Agradeceu ao Deputado Federal, Hugo
Leal, e falou da importância de ter um
Deputado Federal nesta luta. 4) JÚNIOR
PAIXÃO, DO DC – Iniciou a sua fala
cumprimentando a Presidência, os de-

mais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Repugnou
uma conta de água emitida pela Águas
do Imperador e disse ser um absurdo o
que a empresa está fazendo com a população de Petrópolis. Falou que a empresa ganha cento e cinqüenta milhões
por ano somente nesta cidade e que vai
pedir informações para saber o que a
empresa faz por esta cidade. Disse que
a empresa não faz a manutenção dos
paralelos e que deveriam colocar uma
equipe de calceteiros para consertar os
estragos feitos pelas obras. Afirmou que
a Águas do Imperador está acabando
com as ruas de Petrópolis, colocando
asfalto para tapar buracos de paralelos.
Falou que tem uma Lei para a empresa
fazer a manutenção dos buracos em
vinte e quatro horas e que a empresa
não cumpre esta Lei. Disse que é um
absurdo a Águas do Imperador cobrar
tarifa de esgoto no bairro de Secretário,
e no bairro não ter rede de esgoto. Falou
que vai pedir uma audiência pública com
a Águas do Imperador para saber sobre
esta concessão. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que a Sessão foi
suspensa às dezoito horas, por quinze
minutos. Registre-se que a Sessão foi
retomada às dezoito horas e quarenta e
nove minutos. Registre-se que o Vereador Fred Procópio assumiu a
Presidência. Terminada a fala dos Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em discussão e votação o Projeto de Resolução nº: 2625/2021 do Vereador Fred Procópio. O Projeto foi
aprovado com 14 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Dudu. Colocado
em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto
de Lei GP nº: 548/2021 (CMP
5255/2021). O Projeto foi aprovado com
15 votos. Colocado em Discussão e
votação única a Indicação Legislativa nº:
1737/2021 do Vereador Mauro Peralta. A
Indicação foi aprovada com 13 votos.
Registre-se a ausência do Vereador
Dudu e do Vereador Júnior Coruja. Colocado em votação única as Indicações nº:
0655 à 0657/2021 do Vereador Maurinho Branco; 1742 à 1744/2021 do Vereador Júnior Coruja; 3664 e 4941/2021
do Vereador Yuri Moura; 4082 à
4084/2021 do Vereador Marcelo Chitão;
4245, 4248 e 4249/2021 do Vereador
Marcelo Lessa; 4423, 4425 e 4446/2021
do Vereador Eduardo do Blog; 4783,
4806 e 5018/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; 4848, 4917 e 4919/2021 do Vereador Fred Procópio; 4913, 4915, e
4918/2021 do Vereador Mauro Peralta;
4927/2021 do Vereador Yuri Moura e do
Vereador Júnior Coruja; 4938, 4949 e
4951/2021 do Vereador Gil Magno. Registre-se que a Vereadora Gilda Beatriz
solicitou destaque à Indicação nº:
5018/2021. A Indicação foi aprovada
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu. As demais Indicações
foram aprovadas em bloco com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador
Dudu. Registre-se que o Vereador Ronaldo Ramos, pediu que fosse consignado o seu PELA ORDEM: Lamentou o
falecimento do ex Presidente da COMDEP, Jorge Luiz Plácido e do apicultor
Robson Batista da Silva. Agradeceu ao
Prefeito Hingo Hammes e ao Secretario
de Obras, Mauricio Hoelz, pelo apoio
com maquinários no Distrito da Posse.
Disse que os Vereadores tem que estar
unidos para resolver os problemas do
município. Homenageou todos os pedagogos do país. Terminada a ORDEM DO
DIA e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às dezenove horas
e dez minutos, declarou encerrada a
sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em vinte e cinco de maio de
dois mil e vinte e um, às quatorze horas.
Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Victor Mendes de Souza, Assessor
para Procedimentos Públicos. Registre-se e publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 59ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos vinte e cinco dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte e um,
centésimo septuagésimo oitavo ano de
Fundação da cidade de Petrópolis, no
Salão Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às quatorze horas
e trinta e quatro minutos, o Vereador
Gil Magno, declarou aberta a presente
Sessão com os seguintes dizeres: Feliz
a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a
proteção de Deus e em nome do povo
de Petrópolis damos início aos nossos
trabalhos. Em seguida, solicitou ao
Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitão, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: GP Diversos
nº: 514/2021 (CMP 5098/2021); GP Diversos nº: 515/2021 (CMP 5099/2021);
GP Diversos nº: 517/2021 (CMP
5101/2021); GP Diversos nº: 536/2021
(CMP 5201/2021); GP Diversos nº:
537/2021 (CMP 5202/2021); GP Diversos nº: 538/2021 (CMP 5204/2021);
GP Diversos nº: 539/2021 (CMP
5205/2021); GP Diversos nº: 540/2021
(CMP 5206/2021); GP Diversos nº:
541/2021 (CMP 5207/2021); GP Diversos nº: 543/2021 (CMP 5208/2021); GP
Diversos nº: 544/2021 (CMP 5209/2021);
GP Diversos nº: 542/2021 (CMP
5210/2021); GP Diversos nº: 546/2021
(CMP 5235/2021); Projetos de Lei nº:
5179, 5222, 5232/2021 do Vereador Junior Coruja; Projeto de Lei nº: 5220/2021
do Vereador Eduardo do Blog; Requerimento nº: 5256/2021 do Vereador
Yuri Moura; Indicação Legislativa nº:
5195/2021 do Vereador Junior Paixão;
Indicação Legislativa nº: 5217/2021
do Vereador Marcelo Lessa; Indicação
Legislativa nº: 5223/2021 do Vereador
Dr. Mauro Peralta; Indicação Legislativa nº: 5257/2021 do Vereador Junior
Paixão; Requerimento de Informação nº:
5219/2021 do Vereador Fred Procópio;
Indicações nº: 0346, 5199, 5200, 5212,
5224, 5225, 5227 à 5229, 5231, 5236,
5237, 5242 à 5254/2021. Registre-se
que o Vereador Junior Paixão justificou
a ausência do Vereador Yuri Moura.
Registre-se que o Vereador Junior Paixão, em nome de todos os Vereadores,
parabenizou o Vereador Yuri Moura pelo
nascimento do seu filho. Terminada a
leitura do expediente o Vereador Marcelo Lessa solicitou a inversão de pauta e
com a anuência dos demais Vereadores
passou à ORDEM DO DIA: Colocado
em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº: 0016/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. O Projeto foi aprovado
com 14 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Yuri Moura. Colocada em
discussão e votação única a Indicação
Legislativa 0003/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada
com 12 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Dudu, do Vereador Fred

Procópio e do Vereador Yuri Moura. Colocadas em discussão e votação única
as Indicações nº: 0658, 0659, 0660 e
1427/2021 do Vereador Maurinho Branco; 1745, 1882 e 1950/2021 do Vereador
Junior Coruja; 3460, 3461 e 3463/2021
do Vereador Eduardo do Blog; 3751,
3759 e 3814/2021 do Vereador Yuri
Moura; 4085, 4094 e 4095/2021 do
Vereador Marcelo Chitão; 4240, 4241 e
4244/2021 do Vereador Marcelo Lessa;
4822, 4836 e 4979/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 4899, 4906 e 4909/2021
do Vereador Dr. Mauro Peralta; 4911,
4914 e 4916/2021 do Vereador Fred
Procópio; 4947 e 4989/2021 do Vereador
Gil Magno. As Indicações foram aprovadas em bloco com 14 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Yuri Moura. Terminada ORDEM DO DIA e NADA MAIS
HAVENDO A TRATAR, a Presidência,
às quinze horas e dezenove minutos,
declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores Vereadores para a
próxima sessão, que ocorrerá em seguida. Escrevo, atesto e assino para fazer
constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira
da Silva, Assessora para Procedimentos
Públicos. Registre-se e publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva

ATA DA 60ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos vinte e cinco dias do mês de maio
do ano de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de
Fundação da cidade de Petrópolis, no
Salão Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, ás quinze horas e vinte
e dois minutos, o Senhor Presidente,
Vereador Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes
dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o
Senhor. Sob a proteção de Deus e em
nome do povo de Petrópolis damos início aos nossos trabalhos. Em seguida,
solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc”
Vereador Marcelo Chitão, que realizasse
a leitura do expediente. EXPEDIENTE:
Emenda Modificativa nº: 5284/2021 da
Vereadora Gilda Beatriz; Emenda Modificativa nº: 5289/2021 do Vereador Yuri
Moura; Projeto de Resolução nº:
4579/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Requerimentos de Informação nº: 5292
e 5300/2021 do Vereador Yuri Moura;
Requerimentos de Informação nº: 5305
e 5306/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; Indicações nº: 5259, 5261 à 5269,
5271, 5272, 5274 à 5276, 5278 à 5281,
5283, 5285, 5287, 5291, 5293, à 5297,
5299, 5301 à 5304, 5307 e 5308/2021.
Terminada a leitura do expediente o Vereador Gil Magno solicitou a inversão da
pauta e com a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº: 1724/2021 do Vereador
Marcelo Chitão. O Projeto foi aprovado
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Yuri Moura. Colocada em discussão e votação única a Indicação Legislativa nº: 0857/2021 do Vereador Eduardo do Blog. A Indicação foi aprovada
com 11 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu, do Vereador Junior
Coruja, do Vereador Maurinho Branco e
do Vereador Yuri Moura. Colocada em
votação e discussão única as Indicações
nº: 0661, 0662 e 0663/2021 do Vereador
Maurinho Branco; 1948, 1963 e
2004/2021 do Vereador Junior Coruja;
3247, 3249 e 3459/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; 3807, 3808 e
3809/2021 do Vereador Yuri Moura;
4055, 4064 e 4296/2021 do Vereador
Marcelo Chitão; 4238, 4239, 4538 e
4877/2021 do Vereador Marcelo Lessa;
4837, 4839 e 4978/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 4887, 4892 e 4896/2021
do Vereador Dr. Mauro Peralta; 4907,
4908 e 4910/2021 do Vereador Fred
Procópio; 4945 e 4946/2021 do Vereador Gil Magno. Registre-se que o Vereador Marcelo Lessa solicitou destaque
à Indicação nº: 4877/2021. A Indicação
foi aprovada com 11 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Dudu, do Vereador Junior Coruja, do Vereador
Octávio Sampaio e do Vereador Yuri
Moura. As demais Indicações foram
aprovadas em bloco com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Yuri
Moura. Terminada a ORDEM DO DIA, o
Senhor Presidente passou a palavra aos
Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o
primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Citou o assalto ocorrido nesta
terça-feira na cidade de Petrópolis, alegando ter discutido sobre a segurança
do município e relacionou a situação
com o tráfico de drogas. Propôs uma
união entre os vereadores e os órgãos
responsáveis pela segurança pública
para combater a problemática. Criticou a
CPI do Renan Calheiros, apelidando de
“circo”, enfatizando que cortam o microfone quando estão sendo atacados no
discurso. Disse que os deputados federais não trazem verba para Petrópolis,
mas quando houver eleição, aparecerão
com dinheiro para compra de votos.
Agradeceu e despediu-se. 2) DR. MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que
fará uma moção de agradecimento, a
pedido do jornalista Ronaldo Mauricio, à
equipe de enfermagem e a equipe médica do Hospital Unimed, pelo tratamento
que o mesmo recebeu na recuperação
da Covid-19. Falou que as igrejas não
devem ser proibidas de seguir com funcionamento, desde que tomem medidas
profiláticas. Citou que vinte por cento da
população do país está vacinada e que
recebeu o relatório do quadrimestre para
ser apresentado no dia trinta e um de
maio, pela secretaria de saúde. Concordou com o Vereador Marcelo Lessa em
relação ao assalto ocorrido na cidade,
solicitando ordem na segurança pública,
enfatizando que houve uma bala perdida
que atingiu uma inocente. Enfatizou que
fez uma indicação para que a Secretaria
de Apoio Comunitário aborde os vendedores ambulantes de bala, que a maioria
não é de Petrópolis, e também usam crianças para pedir dinheiro pelas ruas.
Disse que estes ambulantes devem ser
encaminhados de volta para suas cidades ou acordar outra forma de ajudálos, como um cadastramento de comerciante. Agradeceu e despediu-se. 3)
DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO
PSC – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que ficou pactuado que a
Faculdade Fase financiaria e instalaria o
tomógrafo do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp, enfatizando que acha
um absurdo essa participação da Facul-

dade e que deve ser reavaliada, uma
vez que a obra está parada há muito
tempo. Justificou que a Faculdade de
Medicina de Petrópolis deve custear e
ajudar em algumas situações, já que faz
uso dos hospitais públicos como ambiente de ensino, pois não possui o próprio
hospital. Citou que o Prefeito Hingo
Hammes iria para Brasília com o objetivo de buscar recursos e alternativas
para melhorar os segmentos da cidade e
mesmo assim a imprensa o critica por
conta do tomógrafo que não foi instalado. Relatou que sua paciência esgotou
em relação ao assunto das bolsas de
colostomia do Centro de Saúde, porque
é um absurdo a equipe de saúde não
saber comprar a bolsa de tamanho correto. Disse que no assalto da joalheria,
apenas quem correu atrás dos bandidos, foi o cachorro, e após isso, as viaturas foram impedidas de persegui-los por
conta do trânsito, ao invés dos policiais
saírem da viatura e correrem atrás também. Agradeceu e despediu-se. 4) Gilda BEATRIZ, LÍDER DO PSD – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Falou
que o tomógrafo do Hospital Municipal
Dr. Nelson de Sá Earp chegou em junho
de 2020 por conta da Covid-19, e quase
um ano após, ainda não foi instalado.
Afirmou ter comparecido lá algumas
vezes, e nada se resolve. Disse que fará
um documento para que todos os vereadores assinem, para que seja entendida a relação da Faculdade de Medicina
de Petrópolis com o município, uma vez
que a contrapartida deveria ser maior.
Alegou que foi várias vezes no Centro
de Saúde, não atendem telefone, sempre há algum problema e por isso a equipe não está funcionando como deveria,
existindo a necessidade de alterar a
gestão do local. Citou um projeto de lei,
que irá protocolar, que dispõe sobre a
divulgação e transparência nos índices
de contaminação pela Covid-19 nas unidades escolares públicas e privadas.
Relatou que esteve no bairro Quarteirão
Italiano, a pedido do presidente da associação dos moradores, e chegou à conclusão de que um dos principais problemas para os moradores é em relação à
falta de canalização para captação da
água na Rua Yedo Fiuza, além de verificar muitos buracos em algumas ruas.
Disse que também esteve no Jardim
Salvador e conseguiu identificar falta de
asfalto, desnivelamento das servidões,
necessidade de troca de lâmpadas, canalização de águas, limpeza de bueiros
e melhoria das escadas. Agradeceu e
Despediu-se. 5) MARCELO CHITÃO,
LÍDER DO PL – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Citou uma árvore que está causando curto na fiação por conta de seu
tamanho, na Rua Bernardo na ponte de
Cascatinha. Falou sobre o assalto ocorrido na joalheria, enfatizando a importância dos vereadores discutirem sobre o assunto e buscarem alternativas
de resolução, pois a violência na cidade
é preocupante. Relatou que quando assumiu seu mandato de suplente, teve
como uma das primeiras ações a busca
de soluções para o barulho excessivo
das motocicletas, porém não existia uma
determinação de quem de fato deveria
fazer as operações, portanto foi criada
uma lei no município com o objetivo de
solucionar o problema. Solicitou a ajuda
do Vereador Junior Coruja para a reabertura da usina de asfalto fria e implementação de uma usina de asfalto
quente, para reduzir o número de buracos nas vias petropolitanas. Agradeceu
e Despediu-se. Registre-se que o Vereador Ronaldo Ramos assumiu a
presidência. 6) JUNIOR CORUJA, DO
PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu à Águas do Imperador pela parceria que está sendo feita
com a Prefeitura de Petrópolis, pois em
Araras existiam quatro pontos de esgoto
vazando e foi enviado o carro jato para
resolver o problema. Convidou o presidente da CPTrans para visitar os terminais de transporte público com o objetivo
de vistoriar a falta de ônibus, sendo um
problema para a volta as aulas. Agradeceu e despediu-se. 7) MAURINHO
BRANCO, DO DEM – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Afirmou ter conseguido uma
agenda com o Ministro de Infraestrutura
e Transportes para levar a situação dos
moradores da BR-040 em relação à regulação fundiária. Levará outras questões
também como ligação Bingen x Quitandinha e rotatórias na Estrada União e Indústria. Agradeceu ao presidente da
CPTRANS que solicitou a colocação
novamente do abrigo desmontado por
um caminhão da COMDEP, de forma acidental. Agradeceu e despediu-se. Terminada a fala dos Vereadores e NADA
MAIS HAVENDO A TRATAR, a
Presidência, às dezessete horas e trinta
e seis minutos, declarou encerrada a
sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em primeiro de junho de dois
mil e vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da
Silva, Assessora para Procedimentos
Públicos. Registre-se e Publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 61ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Ao primeiro dia do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às dezesseis horas e vinte e quatro
minutos, o Senhor Presidente, Vereador
Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres:
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob
a proteção de Deus e em nome do povo
de Petrópolis damos início aos nossos
trabalhos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador Marcelo Chitão, que realizasse a leitura das
atas anteriores e do expediente. Realizada a leitura das atas anteriores, estas
restaram aprovadas. EXPEDIENTE: GP
Veto nº: 575/2021 (CMP 5360/2021); GP
Veto nº: 582/2021 (CMP 5421/2021); GP
Diversos nº: 567/2021 (CMP 5331/2021);
GP Diversos nº: 568/2021 (CMP
5332/2021) Projeto de Lei nº: 4168/2021
do Vereador Marcelo Chitão; Projeto de
Lei nº: 5218/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; Projeto de Lei nº: 5221/2021 do
Vereador Dudu; Projeto de Lei nº:
5288/2021 do Vereador Yuri Moura; Projetos de Lei nº: 5313 e 5314/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; Projeto de
Lei nº: 5333/2021 do Vereador Dudu;

Projeto de Lei nº: 5401 e 5402/2021 da
Vereadora Gilda Beatriz; Projetos de Lei
nº: 5403, 5404 e 5405/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; Projeto de Lei nº:
5406/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Projetos de Lei nº: 5427 e 5428/2021 do
Vereador Maurinho Branco; Projeto de
Lei nº: 5429/2021 do Vereador Yuri Moura; Emenda Modificativa nº: 5289/2021
do Vereador Yuri Moura; Emenda Modificativa nº: 5342/2021 do Vereador Dr.
Mauro Peralta; Indicações Legislativas
nº: 5309 e 5310/2021 do Vereador Eduardo do Blog; Indicação Legislativa nº:
5361/2021 do Vereador Junior Paixão;
Indicação Legislativa nº: 5407/2021 da
Vereadora Gilda Beatriz; Indicação Legislativa nº: 5408/2021 do Vereador
Marcelo Chitão; Indicação Legislativa nº:
5410/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; Requerimento de Informação nº:
5341/2021 do Vereador Yuri Moura; Requerimento de Informação nº: 5419/2021
do Vereador Marcelo Lessa; Indicações
nº: 5298, 5317, 5319 à 5328, 5330, 5335
à 5337, 5339, 5346, 5347, 5349 á 5356,
5358, 5359, 5363 à 5373, 5375 à 5380,
5383 à 5387 à 5394, 5396 à 5398, 5411
à 5413, 5415 à 5417, 5423 e 5424/2021;
Emendas Aditivas nº: 5425 e 5426/2021
do Vereador Eduardo do Blog; Projeto
de Lei substitutiva nº: 5315/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta. Terminada a
leitura do expediente o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores
Vereadores inscritos para fazer uso da
tribuna, convidando assim o primeiro
Vereador: 1) Gil Magno, Líder do DC–
Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que vem defendendo o
comércio de rua legalizado na cidade,
para combater os que vêm de fora e tiram a oportunidade de quem mora no
município. Disse que a Praça Clementina de Jesus está precisando de apoio do
poder público. Falou que no inicio do
mandato fez uma reunião com o
Secretário
de
Desenvolvimento
econômico, Marcelo Soares, com a
Secretária Karina Bronzo, com a
Secretária Fernanda ferreira e o Presidente da CPTrans Luciano Moreira e
pediu para resolver o problema da Praça
Clementina de Jesus. Afirmou que com
a revitalização do supermercado extra, a
Praça também será revitalizada. Disse
que precisa da ajuda da CPTrans para
liberar a entrada lateral da praça, onde
funciona um estacionamento de motocicletas, pois acabam comprometendo as
vendas das barracas laterais. Falou que
na pandemia as vendas caíram e que
precisa melhorar o acesso, para poder
melhorar as vendas. Convocou os
secretários para fazerem uma visita a
Praça Clementina de Jesus e resolverem os problemas da praça. Falou que o
supermercado extra poderia ceder cestas básicas as quarenta e cinco famílias
que trabalham atrás do supermercado e
tiveram suas rendas afetadas na pandemia. Disse que cobrará do supermercado extra a cobertura da praça, pois o
supermercado se comprometeu em fazer. Falou que a Prefeitura já está vacinando as pessoas que tem comorbidade
acima de trinta anos e profissionais de
saúde acima de dezoito anos. Disse que
a Casa vem reivindicando que o
calendário municipal esteja atrelado ao
estadual e que todo cidadão deve saber
a data provável da vacinação. Afirmou
que as Perguntas sobre saúde deveriam
ser respondidas no WhatsApp da saúde,
mas as pessoas ainda não estão tendo
respostas. Agradeceu e despediu-se. 2)
Marcelo Chitão, Líder do PL – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Falou do
vazamento de esgoto das casas, na Vila
Operária no bairro Cascatinha. Disse
que buscou ajuda na secretaria de
obras, e informaram que o carro que faz
a sucção do esgoto, está quebrado. Pediu ajuda a empresa Aguas do Imperador, que prontamente atendeu o seu pedido, resolvendo o problema de esgoto
da Vila Operária. Falou que ligou para o
secretário de obras, Senhor Mauricio
Hoelz, pedindo para fazer uma caixa de
esgoto nos fundos da casa da moradora
Mirella. Disse que foi na reinauguração
do depósito de veículos no bairro Morin.
Falou que a apreensão de veículos é um
assunto delicado, já que muitos não conseguem pagar os impostos, devido à
pandemia. Salientou a importância
deste depósito na cidade, já que temos
muitos carros abandonados, atrapalhando a limpeza de alguns locais. Disse que
infelizmente alguns motoqueiros só
tomarão providencias após ter o veículo
apreendido, pois já tiveram muitas blitz
de conscientização e muitos motoqueiros usam as motos de forma desordeiras e desrespeitosas. Falou que as blitz
poderiam ser à noite e de surpresa, para
pegar motoqueiros arruaceiros da cidade. Afirmou ser um grande defensor
das motocicletas, mas não apoia as pessoas que usam as motos para fazerem
arruaça. Agradeceu e despediu-se. 3)
MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE –Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Disse Que pesquisou
sobre a vida do Senador Renan Calheiros e encontrou seis processos no
STF e um no TER. Afirmou que o
Senador não o representa e nem representa a população de bem do País.
Disse que o Senador Renan Calheiros
não tem moral para estar à frente de
uma CPI e que está CPI é para criar um
fato político, dizendo que o Presidente
não comprou vacina. Disse que o
Senador quer acusar o Presidente por
não comprar as vacinas no mês de
março do ano de dois mil e vinte. E que
as vacinas só foram aprovadas em
dezembro de dois mil e vinte um. Disse
que já foram vacinadas noventa e seis
milhões novecentos e noventa e quatro
mil e duzentos e nove pessoas no país e
que a esquerda afirma que não tem vacina. Afirmou que não é advogado do
Presidente e que as pessoas que fazem
passeatas sem roupa, deveriam ser presas. Citou o caso do professor de universidade que escreveu no capô do carro
“Bolsonaro genocida” e foi preso. Falou
que o Senador Omar Aziz tem processo
no STF e questionou o instituto pelo
Senador estar participando da CPI.
Disse que muitos médicos indicam o uso
da cloroquina, azitromicina e invermectina para tratamento da COVID-19. Afirmou que a CPI é uma covardia com o
povoe que gostaria de estar falando na
CPI, para pedir respeito aos Senadores.
Falou que os senadores deveriam estar
pensando em salvar vidas e não procurar culpados. Disse que o Governo Federal está fazendo aproximadamente
cento e oitenta obras que estavam paralisadas e que em um ano de Governo, a
água chegou ao povo do nordeste. Falou que o povo de Petrópolis deve con-

sultar os deputados que trouxeram
emendas e recursos para a cidade e que
o município tem condições de eleger
três Deputados Federais. Disse que se a
cidade eleger três deputados Federais
arrecadará noventa milhões de reais por
ano. Agradeceu e despediu-se. Terminada a fala dos Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei GP nº:
1261/2020 (CMP 4689/2020) O Projeto
foi aprovado com 14 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Júnior Coruja.
Registre-se que o Vereador Fred
Procópio justificou a ausência do Vereador Júnior Coruja. Fizeram suas considerações no EXPEDIENTE FINAL o
Vereador Dr. Mauro Peralta e o Vereador
Maurinho Branco. Registre-se que o
Vereador Maurinho Branco solicitou que
fosse consignada a sua fala no EXPEDIENTE FINAL: Disse que está muito feliz
com a viagem que fez a Brasília, onde
teve uma agenda com o Senhor Ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para
tratar do problema de despejo dos moradores da beira da estrada BR 040. Falou
que há mais de vinte anos os moradores
da BR 040 são perseguidos pela CONCER e que neste fim de semana deram
um passo muito importante para solucionar o problema destes moradores. Disse
ter feito uma audiência pública em fevereiro de dois mil e vinte e convidou à
senhora Carla de Carvalho, Coordenadora do CDDH, para tratar dos problemas de moradia da BR 040. Lembrou
que esteve duas vezes em Brasília no
mandato anterior junto a Senhora Carla
de Carvalho. Enalteceu o empenho no
trabalho da doutora Daniela Linden da
Doutora Flavia Valadares e da Coordenadora Carla de Carvalho. Disse que
todo servidor deveria ter um minuto de
conversa e a oportunidade de conhecer
o Procurador Federal, Doutor Charles
Estevão. Falou que não conhece uma
pessoa com um cargo tão alto, com muita simpatia e educação como o Doutor
Charles Estevão. Afirmou que o Doutor
Charles Estevão trata com muito carinho
todas as pessoas e que é um lutador incansável desta causa contra o despejo
das famílias da BR 040. Contou que recebeu uma ligação da Coordenadora
Carla Carvalho, pedindo ajuda no DNIT
e que marcou uma conversa com o superintendente do DNIT, Senhor Robson,
em seu gabinete. Disse que o Senhor
Robson Santana conhece as rodovias
Federais como poucos e passou muitas
informações a Senhora Carla de Carvalho. Falou que ligou para o Senhor
Marivaldo, assessor do Deputado Federal Dr. Luizinho, solicitando uma agenda com o Deputado para tratar do
despejo das famílias da BR 040 Disse
que o Deputado iria ajudar na causa e
que marcou uma agenda com o Senhor
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Disse ter ficado orgulhoso com a
força de vontade da Senhora Carla de
Carvalho, por ir até Brasília de carro. Falou que conhecia o Senhor Ministro da
Infraestrutura somente pela televisão e
que ficou impressionado com a simplicidade, carinho e atenção que o Senhor
Ministro trata as pessoas. Disse que ficou uma hora passando as reivindicações para o Senhor Ministro e que a
Senhora Carla de Carvalho emocionou a
todos com a sua fala em proteção as
famílias da BR 040. Agradeceu ao Deputado Federal Dr. Luizinho por ter marcado uma agenda com o Senhor Ministro e ajudado a resolver o caso que durava mais de vinte anos. Disse que o Senhor Ministro encaminhou a suspensão
das ordens de demolição dos processos
judiciais, se comprometendo em intermediar o caso entre a ANTT e CONCER,
se necessário. Falou que a Senhora
Carla de Carvalho passou as informações às famílias da BR 040 e que
recebeu varias mensagens de agradecimento. Disse ter feito solicitações junto
ao Prefeito Hingo Hammes, ao Senhor
Ministro da Infraestrutura, para que se
faça a ligação entre o bairro Bingen e o
Bairro Quitandinha e também fazer as
rotatórias na Estrada União Indústria.
Pediu para municipalizar o trecho que
liga o bairro quitandinha ao bairro Bingen. Disse que o Deputado Federal Vinicius Farah havia destinado dezessete
milhões de reais à bancada do Rio de
Janeiro para a recuperação da BR 040,
quando o DNIT assumisse a concessão. Falou que este dinheiro pode
ser concedido a Estrada União Indústria, uma vez que a CONCER conseguiu uma liminar da mais dois anos
da concessão da BR 040. Disse que o
Senhor Robson Santana fará as rotatórias usando cinco milhões de reais.
Agradeceu e despediu-se. Registre-se
que o Vereador Maurinho Branco assumiu a Presidência. Terminada a ORDEM DO DIA e NADA MAIS HAVENDO
A TRATAR, a Presidência, às dezenove
horas e cinqüenta minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá em dois de junho de
dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Victor Mendes de Souza, Assessor para Procedimentos Públicos.
Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 62ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos dois dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, ás dezesseis horas e vinte minutos,
o Vereador Maurinho Branco, declarou
aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus
é o Senhor. Sob a proteção de Deus e
em nome do povo de Petrópolis damos
início aos nossos trabalhos. Em seguida,
solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc”
Vereador Marcelo Chitão, que realizasse
a leitura da ata anterior e do expediente.
Realizada a leitura da ata anterior, esta
restou aprovada. EXPEDIENTE: GP Diversos nº: 584/2021 (CMP 5450/2021);
GP Diversos nº: 589/2021 (CMP
5452/2021); GP Diversos nº: 588/2021
(CMP 5453/2021); GP Diversos nº:
591/2021 (CMP 5454/2021); GP Diversos nº: 592/2021 (CMP 5456/2021); GP
Diversos nº: 590/2021 (CMP 5455/2021);
Projeto de Lei nº: 5400/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Emenda Modificativa nº: 5465/2021 do Vereador Junior
Coruja; Requerimento nº: 5472/2021 do
Vereador Maurinho Branco; Indicação
Legislativa nº: 5435/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Indicação Legislativa
nº: 5436/2021 do Vereador Eduardo do Blog; Indicação Legislativa nº:
5440/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Indicação Legislativa nº: 5457/2021 do
Vereador Marcelo Chitão; Indicação
CONTINUA >>>
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Legislativa nº: 5458/2021 do Vereador
Yuri Moura; Requerimento de Informação nº: 5437/2021 do Vereador Dr
Mauro Peralta; Requerimento de Informação nº: 5463/2021 do Vereador Junior Paixão; Indicações nº: 5431, 5434,
5442 à 5449/2021. Registre-se que
o Vereador Fred Procópio assumiu a
presidência. Terminada a leitura do expediente o Vereador Dr. Mauro Peralta
solicitou a inversão da pauta e com a
anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em 1ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº:
4544/2020 do Vereador Hingo Hammes.
O Projeto foi aprovado com 11 votos.
Registre-se a ausência do Vereador
Dudu, do Vereador Maurinho Branco, do
Vereador Ronaldo Ramos e do Vereador
Yuri Moura. Colocada em votação e discussão única a Indicação Legislativa nº:
0117/2021 da Vereadora Gilda Beatriz.
A Indicação foi aprovada com 14 votos.
Registre-se a ausência do Vereador Yuri
Moura. Colocado em votação o Requerimento de Inclusão nº: 5490/2021 do
Vereador Maurinho Branco. O Requerimento foi aprovado com 13 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu
e do Vereador Yuri Moura. Colocado
em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº: 5477/2021 do Vereador
Fred Procópio e do Vereador Maurinho
Branco. O Projeto foi aprovado com 12
votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu, da Vereadora Gilda Beatriz
e do Vereador Yuri Moura. Colocadas
em votação e discussão única as Indicações nº: 2096, 2196 e 2199/2021
do Vereador Maurinho Branco; 2326,
2328 e 2329/2021 do Vereador Junior
Coruja; 3245, 3246 e 3558/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; 4870, 4871
e 4878/2021; 4884, 4885 e 4886/2021
do Vereador Dr. Mauro Peralta; 4903,
4904 e 4905/2021 do Vereador Fred
Procópio; 4942, 4943 e 5010/2021 do
Vereador Octávio Sampaio; 4968, 4972
e 4977/2021 do Vereador Junior Paixão;
4975, 4976 e 5062/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 5034, 5035 e 5243/2021
do Vereador Yuri Moura; 5040, 5057
e 5261/2021 do Vereador Gil Magno;
5200, 5297 e 5299/2021 do Vereador
Dudu; 5254 e 5283/2021 do Vereador
Ronaldo Ramos; 5294 e 5295/2021 do
Vereador Marcelo Lessa. As Indicações
foram aprovadas em bloco com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador
Yuri Moura. Registre-se que o Vereador
Marcelo Chitão justificou a ausência do
Vereador Yuri Moura. Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores
inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1)
MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Citou a CPI conduzida por Noviz e Renan Calheiros, chamando-a de circo. Afirmou que o Presidente da Comissão da CPI é acusado
de pedofilia e mostrou que mais de cem
milhões de vacinas foram distribuídas
no país. Disse que o Deputado Federal Glauber Braga não foi bem votado
e nunca trouxe verba para Petrópolis
mas, agora o mesmo vem fazer campanha na Cidade. Questionou o motivo
dos esquerdistas serem contra a Copa
América e a Rede Globo não poder
transmiti-la, enquanto outros campeonatos estão acontecendo. Disse que o país
está melhorando seu desenvolvimento e
agora o Lula quer voltar à presidência.
Falou que o povo está sendo prejudicado pela roubalheira no Senado Federal.
Solicitou que o Presidente fizesse um
apelo a favor dos motoristas dos vereadores pois, não estão sendo contemplados como deveriam, com o objetivo
de romper o contrato com a empresa
terceirizada. Agradeceu e despediu-se.
2) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO PSD
– Iniciou a sua fala cumprimentando
os demais Vereadores, os presentes,
a imprensa e os telespectadores. Afirmou ter recebido denúncias desde o
início da pandemia sobre a demora dos
resultados dos testes de Covid-19, se
comparado aos testes particulares. Citou políticas públicas e projetos em prol
das mulheres que vivem relacionamentos abusivos, enfatizando o feminicídio. Disse que também vem recebendo
denúncias sobre o Hospital Clínico de
Corrêas (HCC), que está substituindo
um sedativo necessário por outros que
não apresentam a mesma eficácia,
prejudicando os pacientes. Falou que
o Deputado Hugo Leal é um candidato
presente em Petrópolis e que trouxe diversas emendas para o município. Agradeceu e despediu-se. 3) DR. MAURO
PERALTA, LÍDER DO PRTB – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Afirmou
que recebeu denúncias sobre o posto de
saúde do Vila Felipe e do Vale do Carangola que estão sem médicos, além de
uma paciente do Moinho Preto que disse
que não há vacinas de alergia no laboratório de especialidade do lado da UPA.
Falou que ficou feliz por ter tido oito
Vereadores presentes na apresentação
do quadrimestre, quando antes era uma
média de 3 presentes. Criticou a demora para as resoluções na área de saúde
pública, enfatizando que se não fosse
a defensoria pública, muitas pessoas
ficariam sem remédios e por isso os responsáveis por essas falhas deveriam
ser demitidos. Agradeceu e despediu-se.
4) MARCELO CHITÃO, LÍDER DO PL
– Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que foi aprovada uma indicação já protocolada na prefeitura que
solicita às concessionárias responsáveis
pela coleta de lixo que tenham veículos
menores para adentrar em vielas e ruas
estreitas, as quais os atuais caminhões
não conseguem realizar as coletas. Citou uma localidade no Loteamento Samambaia que foi transformada em uma
praça, que antes era local de depósito
de lixo, enfatizando a responsabilidade
do governo e da conscientização da
população nesse assunto. Disse que
a praça de Cascatinha necessita de
atenção especial em relação à segurança e manutenção. Agradeceu e Despediu-se. Registre-se que o Vereador Dr.
Mauro Peralta assumiu a presidência.
5) FRED PROCÓPIO, DO PL – Iniciou
a sua fala cumprimentando os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Citou alguns ônibus
em movimento que perderam a roda, no
Carangola e no Atílio Marotti. Destacou
que está inaceitável a irresponsabilidade
das empresas de transporte público, que
devem sofrer medidas duras, de forma
que sejam substituídas em Petrópolis.
Agradeceu e Despediu-se. Registre-se
que o Vereador Fred Procópio assumiu a presidência. Terminada a fala dos
Vereadores e NADA MAIS HAVENDO

A TRATAR, a Presidência, às dezessete
horas e um minuto, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em oito de junho de dois mil e
vinte e um, às quatorze horas. Escrevo,
atesto e assino para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva,
Assessora para Procedimentos Públicos. Registre-se e Publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva

ATA DA 63ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Ao oitavo dia do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da cidade de Petrópolis, no Salão Plenário da
Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal,
às quatorze horas e dezoito minutos, o
Vereador Gil Magno, declarou aberta a
presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitão, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: GP Diversos
nº: 587/2021 (CMP 5451/2021); Projeto
de Lei nº: 5487/2021 do Vereador
Marcelo Chitão; Requerimentos de Informação nº: 5522 e 5523/2021 do Vereador Eduardo do Blog e do Vereador
Dr. Mauro Peralta; Requerimento de Informação nº: 5527/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; Indicações nº: 5460,
5467, 5474, 5476, 5479 à 5485, 5488,
5489, 5491 à 5494, 5497 à 5500, 5503 à
5506, 5508 à 5511, 5513 à 5521, 5524,
5525 e 5528/2021. Registre-se que o
Vereador Júnior Coruja assumiu a
Presidência. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente passou a
palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) OCTAVIO SAMPAIO, LÍDER DO PSL – Iniciou
a sua fala cumprimentando os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Disse que passou
por um problema na barreira sanitária do
Quitandinha, onde os funcionários foram
muito mal educados, medindo a temperatura de moradores de Petrópolis
também. Falou que com a nova cepa do
Corona vírus, sessenta por cento das
pessoas nem apresentam febre. Perguntou à uma profissional sobre o que
aconteceria se caso alguém apresentasse febre, e a profissional foi mal educada ao responde-lo. Disse que ligou
para o prefeito Hingo Hammes para comunicar sobre o ocorrido, alegando que
se um vereador é tratado assim, imagina
um turista. Falou que as barreiras sanitárias deveriam acabar, pois estão sem
utilidades e custam caro, além de atrapalhar a vida do morador. Deixou um
apelo ao Prefeito para que o problema
seja resolvido. Falou que encaminhou
um ofício solicitando a limpeza dos brinquedos dos parquinhos da Praça da
Liberdade, visto que a praça é um cartão
postal da cidade. Comentou sobre o
sistema da Câmara que vem dando muitos problemas e travando bastante, solicitando que possa ser resolvido. Agradeceu e despediu-se. 2) MARCELO
CHITÃO, LIDER DO PL – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou sobre o projeto do circuito de lazer e cultura da companhia petropolitana, que é
feito em uma propriedade particular. Explicou que o objetivo é tornar o Projeto
em um mini Parque de Exposições. Falou da história da Companhia Petropolitana e da necessidade que a população
petropolitana tem de um espaço de lazer
e para exercícios físicos. Disse que a
pandemia impossibilitou que o projeto
fosse realizado, mas que o contrato do
espaço foi renovado para a realização
nesse ano. Ressaltou a importância de
valorizar o espaço cultural e a importância que a cultura tem para a educação
da população. Falou sobre a falta de incentivo público para a realização desse
projeto, que une arquitetura, cultura, turismo, saúde publica e lazer. Agradeceu
o apoio do vereador Ronaldo Ramos no
Projeto e disse que continuará brigando
por esse Projeto. Agradeceu e despediu-se. 3) DR. MAURO PERALTA,
LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala
cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Criticou a
imprensa por ter dado uma noticia falsa
sobre ele. Falou sobre um fato ocorrido
com um morador que o pediu ajuda para
o acesso ao remédio contra AIDS, e não
conseguiu um bom atendimento. Ressaltou a necessidade de um pronto atendimento a esses casos. Falou sobre a lei
que irá assinar junto com o Vereador
Marcelo Lessa, para obrigar o município
a entregar todas as aplicações de
quadrimestre da saúde e financeiro com
pelo menos oito dias de antecedência e
obrigar que dêem justificativas de procedimentos feitos e estabelecer metas.
Falou sobre a importância dos Vereadores fiscalizarem as unidades de
saúde para terem o controle e estabelecer metas de itens a serem comprados pela prefeitura. Falou sobre a suspensão da demolição das casas da BR
040 por seis meses, feita pelos líderes
do Supremo Tribunal Federal. Disse que
junto com a prefeitura, pensa em uma
forma de ajudar aqueles moradores que
moram próximo à rodovia, e em uma
legislação para ajudar aos demais moradores. Agradeceu e Despediu-se. 4)
MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Disse que pensava ter
visto de tudo no Governo passado, mas
nunca viu leito de UTI fantasma. Falou
que o Presidente da Comissão da
Saúde, Vereador Dr. Mauro Peralta, fez
um pedido de requerimento de informação para saber sobre os leitos na
pandemia. Disse que o lema do Ex-prefeito era “salvar vidas”, mas deixou a
saúde do município sucateada, com tendas alugadas por cem mil reais, as UPAs
praticamente fechadas e sem médicos.
Falou que nesta Casa tem uma CPI da
Saúde, séria e que não é igual a CPI do
circo, como em Brasília. Disse que confia no Presidente da Comissão da Saúde
desta Casa e que tem certeza que vai
descobrir se existiram os leitos de UTI
fantasma. Falou que não houve tempo
para transição de Governo e que o
Ex-Prefeito saiu comprando varias coisas, deixando uma bomba para o Prefeito
Interino. Disse que o Prefeito Hingo
Hammes, está sendo criticado pelas
pessoas que estavam no “cabide de emprego” do Governo passado e que as

pessoas de bem apóiam o atual Prefeito.
Falou que o Prefeito pegou a cidade falida e que está colocando o município em
ordem. Lembrou do caos que estava a
Saúde do município quando o Prefeito
Interino assumiu a Prefeitura e que ninguém teria coragem de alugar uma tenda de cem mil reais, somente o Ex-Prefeito. Disse que o Ex-Prefeito higienizou
os ônibus por uma semana e depois
nunca mais fez nada. Afirmou que o Prefeito Hingo Hammes tem o apoio desta
Casa e que está lutando para ter mais
melhorias na saúde do município. Disse
que os Vereadores são os braços do
Prefeito e que se ele errar será cobrado.
Falou que a CPI da Saúde em Brasília, é
uma crueldade e que os Senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, não têm um
parâmetro para tocar a CPI. Disse que
tem uma minoria da esquerda que puxa
a corda ao contrário. Falou que o papel
do Deputado Federal é trazer verbas
para a cidade, mas são poucos que
trazem e quando trazem são migalhas.
Afirmou que um Deputado Federal consegue trazer trinta milhões de reais, por
ano para a cidade e que se tivessem
Deputados comprometidos com o município, estaríamos numa situação melhor. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Fred Procópio
assumiu a Presidência. 5) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO PSD – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que viu idosos em jejum
há doze horas, numa fila que tinha cerca
de cem pessoas, esperando para atendimento de oncologia e endoscopia. Falou que a Secretaria de Saúde deve realizar marcações via telefone, por conta
da pandemia, já que tinham pessoas na
fila também para marcar médico. Afirmou que o Governo Interino deve retirar
os funcionários que não foram competentes na gestão passada, pois sabe da
insatisfação que o povo tem com o
Ex-Prefeito. Pediu ao Prefeito Hingo
Hammes e ao Secretário de Saúde, Dr.
Aloísio Barbosa Filho, que tome
providências em relação aos funcionários do Governo passado e que atuam no
Governo atual. Disse que o básico da
saúde tem que funcionar e que não é
justo idosos estarem numa fila enorme.
Falou que esta averiguando a falta de
profissionais da assistência social nos
hospitais conveniados ao município nos
finais de semana e que já encaminhou
oficio solicitando a presença destes
profissionais nestes dias. Disse que está
cobrando a contratação dos trinta e cinco profissionais aprovados no processo
seletivo da assistência social. Falou que
em março de dois mil e vinte e um, oficiou o PROCON buscando a intensificação na fiscalização das agencias
bancárias do município, por conta de
grandes filas e aglomeração de pessoas. Agradeceu ao Coordenador do
PROCON Fafa Badia, que foi em vários
lugares e autuou as agencias bancárias,
mas as denúncias continuam chegando
ao seu gabinete. Disse que não pode
interferir no horário de funcionamento
das agencias, mas podem vistoriar as
agencias principalmente no iniciou do
mês, quando as pessoas vão receber os
salários. Falou que as vacinas estão
chegando, mas devemos manter o protocolo de higienização e aglomeração.
Disse que tem que ser tomada medidas
efetivas nos Ambulatórios de Saúde
Mental, pois sabe que falta psiquiatra e
o número de pessoas que precisam
deste tratamento, é grande. Agradeceu
e despediu-se. 6) JUNIOR CORUJA,
DO PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que a equipe de iluminação pública esteve presente na
quadra poliesportiva de Araras, fazendo
a manutenção das lâmpadas que estavam queimadas. Falou que vai liberar
o uso da quadra com horários alternados e com fiscalização. Disse que a
equipe de iluminação pública foi em Araras duas vezes de madrugada e realizaram a troca de mais de setenta
lâmpadas. Agradeceu ao Prefeito Hingo
Hammes pela construção de um
pequeno muro de contenção que esta
sendo feito na Comunidade do Cruzeiro, onde ocorriam muitos acidentes
de automóveis, por ser uma descida
forte. Agradeceu e despediu-se. 7)
EDUARDO DO BLOG (REPUBLICANOS) – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Disse estar honrado com a presença dos representantes
dos Guias de Turismo da cidade, pois
os guias ajudam a gerar emprego e renda ao município. Falou do Projeto de
Lei assinado junto ao Vereador Gil
Magno e do Vereador Octavio Sampaio.
Enfatizou que este Projeto foi feito pelos Guias de Turismo e que os Vereadores são somente representantes
da classe. Agradeceu a Senhora Luciana Viveiros, Presidente da COMTUR,
por ter dado muita atenção ao Projeto
dos Guias de Turismo. Chamou os representantes de outras categorias para
vir mais vezes às sessões plenária,
acompanhar e debater outros assuntos.
Falou que conversou com o Prefeito Hingo Hammes, sobre o Projeto dos Guias
e que tem certeza que ele irá sancionar
o Projeto. Disse que a gestão do município está bem profissional e citou o
exemplo do Secretário da Turispetro,
Samir El Ghaoui, que tem muita experiência na área do turismo. Lembrou
que o turista gera emprego e renda ao
município, fazendo com que a economia
da cidade gire. Destacou que os guias
de turismos valorizam e vendem a imagem da nossa cidade. Agradeceu ao
Prefeito Hingo Hammes, por está resolvendo um problema de décadas de uma
escadaria que liga a Estrada Mineira ao
Bairro da Glória e que auxilia na locomoção das pessoas que trabalham na
região. Falou que na escadaria existem
pessoas usando drogas e que já teve
relatos de assédio sexual e que a população há muito tempo vem pedindo iluminação pública neste local. Disse que o
Prefeito se deslocou até a região para
fazer um levantamento do que precisa e
que em breve irá colocar a iluminação
pública. Afirmou que tem uma boa
relação com o Governo, pois o Prefeito
tem um dialogo muito bom com esta
Casa. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Júnior Coruja justificou a ausência do Vereador Yuri Moura. Terminada a fala dos Vereadores
passou à ORDEM DO DIA: Colocado
em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto
de Lei nº: 2600/2021 do Vereador Eduardo do Blog, do Vereador Gil Magno e do
Vereador Octavio Sampaio. O Projeto foi
aprovado com 14 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o
Veto GP nº: 495/2021 (CMP 4926/2021).
O Veto foi mantido com 13 votos. Regis-

tre-se a ausência do Vereador Dudu e
do Vereador Yuri Moura. Colocado em
discussão e votação única a Indicação
Legislativa nº: 0008/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada
com 12 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu, do Vereador Junior
Paixão e do Vereador Yuri Moura. Colocado em votação única as Indicações nº:
3288, 3385 e 3559/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; 4807 e 4833/2021 do
Vereador Marcelo Lessa; 4891, 4901 e
4953 do Vereador Fred Procópio; 4930,
4960 e 4966/2021 do Vereador Junior
Paixão; 4996, 5003 e 5004/2021 do Vereador Marcelo Chitão; 5020, 5024 e
5189/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 5041, 5042 e 5043/2021 do Vereador
Gil Magno; 5085 e 5086/2021 do Vereador Octavio Sampaio; 5122, 5123,
5124, 5397/2021 do Vereador Júnior
Coruja; 5129 e 5131/2021 do Vereador
Maurinho Branco; 5190 e 5192/2021 da
Vereadora Gilda Beatriz; 5247 e
5251/2021 do Vereador Ronaldo Ramos; 5393, 5394, 5398/2021 do Vereador Dudu; 5396, 5411 e 5412/2021 do
Vereador Yuri Moura; Registre-se que o
Vereador Ronaldo Ramos solicitou que
fosse retirada da Ordem do Dia, a Indicação nº: 5079/2021. Registre-se que a
Vereador Marcelo Chitão pediu destaque à Indicação nº: 5003/2021. A Indicação foi aprovada com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu, do
Vereador Marcelo Lessa e do Vereador
Yuri Moura. As demais Indicações foram
aprovadas em bloco com 13 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu e
do Vereador Yuri Moura. Terminada a
Ordem do Dia e NADA MAIS HAVENDO
A TRATAR, a Presidência, às dezessete
horas e seis minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em seguida. Escrevo, atesto e
assino para fazer constar, Victor Mendes
de Souza, Assessor para Procedimentos
Públicos. Registre-se e publique-se.
Victor Mendes de Souza
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 64ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021

Ao oitavo dia do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo
septuagésimo oitavo ano de Fundação
Aos oito dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo
septuagésimo da cidade de Petrópolis,
no Salão Plenário da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum
e havendo número legal, às dezessete
horas e sete minutos, o Senhor Presidente Vereador Fred Procópio, declarou
aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus
é o Senhor. Sob a proteção de Deus e
em nome do povo de Petrópolis damos
início aos nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário “ad
hoc” Vereador Marcelo Chitão, que realizasse a leitura do expediente. Registre-se que o Vereador Júnior Coruja
justificou a ausência do Vereador Yuri
Moura. EXPEDIENTE: Projeto de Lei
nº: 5531/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Indicações nº: 5532, 5535, 5536,
5537 e 5538/2021. Terminada a leitura
do expediente o Vereador Marcelo Lessa solicitou a inversão de pauta e com
a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Registre-se que
o Vereador Marcelo Lessa pediu vista ao
GP Veto nº: 477/2021 (CMP 4796/2021),
por três dias. O Pedido de Vista foi
aprovado com 14 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única a
Indicação Legislativa nº: 1789/2021 do
Vereador Dr. Mauro Peralta. A Indicação
foi aprovada com 13 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Maurinho Branco e do Vereador Yuri Moura. Colocado em votação única as Indicações nº:
0664, 0665, 0666, 0816 e 0817/2021 do
Vereador Maurinho Branco; 3550, 3551
e 3553/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; 4842/2021 do Vereador Marcelo
Lessa, do Vereador Domingos Protetor
e do Vereador Dr. Mauro Peralta; 4823
e 4894/2021 do Vereador Marcelo Lessa; 4932, 4933, 4934/2021 do Vereador
Fred Procópio; 4993 à 4995/2021 do
Vereador Marcelo Chitão; 5012, 5013 e
5020/2021 do Vereador Júnior Coruja;
5919, 5110 e 5138/2021 do Vereador
Junior Paixão; 5021, 5056 e 5059/2021
da Vereadora Gilda Beatriz; 5022, 5023
e 5025/2021 do Vereador Dr. Mauro
Peralta; 5044, 5045, 5046/2021 do Vereador Gil Magno; 5076 e 5077/2021 do
Vereador Ronaldo Ramos; 5082, 5083
e 5084/2021 do Vereador Octavio Sampaio; 5298 e 5389/2021 do Vereador
Dudu. Registre-se que a Vereadora Gilda Beatriz pediu destaque à Indicação
nº: 5021/2021. A Indicação foi aprovada
com 14 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Yuri Moura. As demais indicações foram aprovadas em bloco com
14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Yuri Moura. Terminada Ordem do
Dia e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às dezessete horas
e cinqüenta minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em nove de junho de dois mil e
vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar,
Victor Mendes de Souza, Assessor para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 65ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos nove dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às dezesseis horas e vinte e um
minutos, o Senhor Presidente, Vereador
Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres:
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob
a proteção de Deus e em nome do povo
de Petrópolis damos início aos nossos
trabalhos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador Marcelo Chitão, que realizasse a leitura das
atas anteriores e do expediente. Realizada a leitura das atas anteriores, estas
restaram aprovadas. EXPEDIENTE: GP
Projeto de Lei nº: 603/2021 (CMP
5550/2021); Projeto de Resolução nº:
4935/2021 da Mesa Diretora; GP Diversos nº: 601/2021 (CMP 5541/2021); GP
Diversos nº: 600/2021 (CMP 5540/2021);
GP Diversos nº: 602/2021 (CMP
5542/2021); Projeto de Lei nº: 5334/2021
do Vereador Dudu; Requerimento nº:
5543/2021 do Vereador Junior Paixão;
Indicação Legislativa nº: 5409/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; Requerimen-

to de Informação nº: 5553/2021 do Vereador Junior Paixão e do Vereador Yuri
Moura; Indicações nº: 5362, 5466, 5468,
5539, 5544, 5546, 5549, 5551, 5552,
5555, 5556 e 5557/2021. Terminada a
leitura do expediente o Vereador Marcelo Lessa solicitou a inversão da pauta e
com a anuência dos demais Vereadores
passou à ORDEM DO DIA: Colocado
em 2ª discussão e votação o Projeto de
Lei nº: 1724/2021 do Vereador Marcelo
Chitão. O Projeto foi aprovado com 13
votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo do Blog e do Vereador
Yuri Moura. Registre-se que o Vereador
Marcelo Lessa justificou a ausência do
Vereador Yuri Moura. Colocada em discussão e votação única a Indicação Legislativa nº: 0116/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada com
13 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu e do Vereador Yuri Moura.
Registre-se que o Vereador Marcelo
Lessa assumiu a presidência. Colocadas em discussão e votação única as
Indicações nº: 0819, 0821 e 0823/2021
do Vereador Maurinho Branco; 3554,
3555, 3556 e 5307/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; 4928 e 5175/2021 do
Vereador Fred Procópio; 4988, 4990 e
4991/2021 do Vereador Marcelo Chitão;
5005, 5006 e 5011/2021 do Vereador Junior Coruja; 5047, 5048 e 5049/2021 do
Vereador Gil Magno; 5081, 5112 e
5113/2021 do Vereador Octávio Sampaio; 5114/2021 do Vereador Fred
Procópio e do Vereador Marcelo Lessa;
5160 e 5162/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; 5174, 5188 e 5276/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 5266, 5268 e
5293/2021 do Vereador Junior Paixão;
5330, 5335 e 5336/2021 do Vereador
Yuri Moura; 5415, 5416 e 5417/2021 do
Vereador Marcelo Lessa. As Indicações
foram aprovadas em bloco com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador
Yuri Moura. Terminada a ORDEM DO
DIA, o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos
para fazer uso da tribuna, convidando
assim o primeiro Vereador: 1) GIL MAGNO, DO DC – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Relatou que desde
dois mil e nove vem solicitando respeito
à população de Itaipava, de forma que a
escola na Estrada das Arcas, onde o
mesmo reside, fosse reformada. Disse
que atualmente, a escola aparenta como
se houvesse um jardim suspenso pela
quantidade de vegetação, abandonada
e com uma obra inacabada. Agradeceu
à Secretária de Educação Márcia Palma, por ter respondido seu ofício, que
afirmou que este processo está em andamento. Falou que recebeu essa resposta no dia primeiro de junho de dois
mil e vinte e um, e espera não ter que
aguardar mais uma década para ver tal
reforma. Registrou que quando estava
na parte de desenvolvimento econômico
da cidade, a equipe mapeou todos os
prédios abandonados, inclusive onde foi
a sede dos Correios. Disse que esta semana as obras serão retomadas com o
objetivo de virar um centro de treinamento de bombeiros, onde haverá curso de capacitação e também servirá de
referência em situações de calamidade.
Falou que ficou feliz na tarde anterior por
ter recebido toda a associação dos guias
de turismo, que levaram uma demanda à
câmara que foi aprovada, consistindo na
valorização desta categoria. Agradeceu
e despediu-se. 2) OCTÁVIO SAMPAIO,
LÍDER DO PSL – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Citou a infestação de pombos no
terminal de Corrêas, que coloca em risco a saúde das pessoas que frequentam
o local. Falou que por isso, oficiou as
vigilâncias sanitária e ambiental com o
objetivo de sanar esse problema. Afirmou que uma tela resolveria a questão.
Criticou a vigilância por não resolver
demandas
realmente
necessárias.
Disse que a Mastercard, está patrocinando a Copa América, mas de forma
que sua marca não apareça, sendo isso
fruto de uma “lacração” e “cultura do
cancelamento”, vinda dos defensores
da esquerda política com o objetivo de
atrasar e atrapalhar a economia nacional. Repudiou os comentaristas da Rede
Globo que são contra a Copa América
ocorrer neste momento da pandemia.
Falou que há notícias que relatam que
a economia do país está melhorando e
o jornalista da Folha escreveu uma
matéria chamada “Economia dá mais
sinais de despiora”, ao invés de escrever que a economia melhora. Agradeceu
e despediu-se. 3) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que
se chateia lendo as redes sociais quando existem críticas de pessoas que estavam no governo anterior sobre o atual
governo, usando palavras de baixo
nível. Afirmou que há um jornal que
nunca perde a oportunidade de criticar
a prefeitura também. Concordou com
uma fala do Vereador Marcelo Lessa,
quando disse que o Prefeito Interino
pegou a prefeitura sem transição e com
uma dívida altíssima do governo anterior, portanto qualquer prefeito que assumisse teria expressiva dificuldade
para gerir o município, exceto Rubens
Bomtempo. Elogiou o trabalho do Prefeito Interino Hingo Hammes. Citou um
trabalho em parceria com a COBEA, em
relação à causa animal, no momento
com três funcionários brilhantes apresentando resultados muito bons, mas
em breve haverá reestruturação. Enfatizou que a causa animal vem tendo muito apoio do Prefeito e secretarias. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o
Vereador Dr. Mauro Peralta assumiu a
presidência. 4) MARCELO LESSA,
LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou
a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que vem acontecendo um
descaso com a população em relação ao
transporte público, pois os ônibus se encontram lotados e por isso questionou a
contradição das pessoas criticarem
aglomerações sendo que essa situação
de superlotação dos ônibus e aviões
está tão recorrente. Opinou que o julgamento sobre a Copa América é
desnecessário. Afirmou que a mesma
seguiria todos os protocolos como vem
acontecendo em outros campeonatos
realizados, enfatizando que a esquerda
política não quer ver o bem do país. Justificou essa afirmação com base na
votação da esquerda contra o auxílio
emergencial de duzentos reais, que antes era no valor de seiscentos reais.
Disse que existem políticos que não tem
compromisso com o povo e deixam vacinas estocadas ao invés de vacinar a
população. Defendeu o Presidente da
República Jair Bolsonaro, em aspectos

diversos. Relatou que identificou os
casos de Covid-19 na UPA aumentando.
Falou que podemos ter uma terceira
onda do vírus, que o mesmo foi criado
em laboratório. Propôs uma reflexão sobre o preparo da China no combate ao
vírus, alegando que já possuíam o hospital e só montaram, além de testes rápidos também. Agradeceu e Despediu-se.
Registre-se que o Vereador Marcelo
Chitão assumiu a presidência. 5) DR.
MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Contou
que teve um sonho onde em janeiro de
dois mil e vinte e dois a saúde do município de Petrópolis havia melhorado,
não apresentando falta de médicos em
nenhum posto e a Câmara teria votado a
desvinculação dos médicos e demais
profissionais de saúde, além de ter votado também a diminuição das portas de
entrada, sendo a UPA Centro transferida
para o Alto da Serra. Enfatizou que todos os vereadores votaram a favor, a
UPA de Cascatinha transferida para Itaipava e a urgência do Hospital Alcides
Carneiro com atendimentos de ortopedia, sala cirúrgica e tomógrafo por conta
da UPA Cascatinha ter passado a funcionar dentro do HAC. Citou inauguração
do tomógrafo no pronto socorro e funcionamento dos programas da Saúde da
Mulher e do Tabagismo. Falou que a sífilis congênita foi erradicada e que o município passou a comprar os remédios
da cesta básica que passaram a ser fornecidos em farmácias em pontos estratégicos da cidade. Relatou que passou-se a cobrar um custeio da Faculdade de Medicina de Petrópolis para
que o HAC funcione e que a prefeitura
criou uma plataforma para que os médicos pudessem ter um estudo continuado
que funcionava fora do horário de
serviço também, podendo ser um complemento do horário. Afirmou que as
quentinhas para os profissionais da
saúde deixaram de ser fornecidas, sendo substituídas por um vale de quinze
reias ao dia. Dessa forma, o Prefeito teria sido reeleito sem nenhum problema e
todos ficaram satisfeitos. Disse que o
Programa de Saúde Escolar poderia disponibilizar visitas de fisioterapeutas às
crianças da pré-escola, com o intuito de
diagnosticar escoliose e outros problemas posturais como deficiência visual
e auditiva, evitando tanta evasão escolar
e repetência. Desejou que os nutricionistas estejam nesse programa para que
haja educação alimentar aos estudantes. Expressou-se sobre uma reunião que participará na sexta-feira com
pessoas à frente da saúde, com objetivo
de criar um gabinete itinerante para visitar os hospitais. Agradeceu e Despediu-se. 6) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO
PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes,
a imprensa e os telespectadores. Relatou que recebeu uma denúncia em
relação ao funcionamento da saúde
pública do Atílio Marotti, Cantinho da Esperança. Falou que esta denúncia consistiu em enfatizar que os moradores
contavam com quatro agentes de saúde
na comunidade e agora existem apenas
três, pois a quarta agente se aposentou
e veio a óbito, prejudicando a assistência à população. Afirmou que nenhuma
atitude foi tomada em relação ao Centro
de Saúde na parte do atendimento pelo
telefone, portanto há necessidade de
aumentar o número dos ramais. Falou
que no Posto de Saúde Menino Jesus de
Praga, localizado no Bingen, vem ocorrendo problemas na marcação de consultas, com filas enormes e pouquíssimas senhas disponíveis. Citou que é
Dia Nacional da Imunização, data a
qual ganha mais importância no momento da atual pandemia e por conta
de outras doenças que sumiram do
mapa e vêm reaparecendo como o
sarampo. Relembrou que a faixa etária
de pessoas com comorbidades para
vacinação contra a Covid-19 está acima
de dezoito anos e sem comorbidades,
acima de cinqüenta e nove anos. Agradeceu e Despediu-se. Registre-se que
o Vereador Dr. Mauro Peralta assumiu a
presidência. 7) MARCELO CHITÃO,
LÍDER DO PL – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Relatou que foi visitar a usina de
asfalto frio, localizada no Quissamã, e a
mesma estava desativada. Falou ter se
decepcionado com o que viu e disse ter
sentido a necessidade de reforçar seu
pedido ao Prefeito Hingo Hammes, com
o objetivo de reativar essa usina. Opinou como inconcebível o fato de uma
Cidade como a de Petrópolis, com mais
de trezentos mil habitantes, ficar à mercê de uma miséria de asfalto enviada
do Rio de Janeiro e os vereadores sempre receberem pedidos sobre necessidades de tapa-buracos. Disse que junto
do Vereador Ronaldo Ramos, esteve
em São José do Vale do Rio Preto para
visitar as usinas e enfatizou que existem duas destas na cidade com um
pouco mais de vinte mil habitantes. Falou que presenciou a quantidade de tratores sucateados no Quissamã, sendo
máquinas que podiam estar contribuindo com a infraestrutura do município.
Agradeceu e Despediu-se. 8) EDUARDO DO BLOG, LÍDER DO REPUBLICANOS – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Parabenizou Matheus Quintal,
presidente de seu partido, por ter assumido o comando da Secretaria de
Desenvolvimento Social. Citou a inauguração da primeira Casa do Trabalhador na cidade, quando Matheus
Quintal ainda estava na superintendência da Secretaria de Trabalho do Estado
e o ajudou a trazer para Petrópolis.
Disse que existe um compromisso do
Partido Republicanos e de Matheus com
Petrópolis, para trazer recursos e melhorias ao município. Falou que a cidade
ganha mais força no Governo do Estado
do Rio de Janeiro, tendo como Subsecretário Estadual das Cidades o
ex-Prefeito Bernardo Rossi, além de Vinicius Farah que foi nomeado Secretário
de Desenvolvimento Econômico. Afirmou que é muito importante zelar pelos
distritos mais distantes do Centro, como
a Posse. Agradeceu e Despediu-se. Terminada a fala dos Vereadores e NADA
MAIS HAVENDO A TRATAR, a
Presidência, às dezoito horas e quarenta e três minutos, declarou encerrada a
sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em dez de junho de dois mil e
vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo,
atesto e assino para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva,
Assessora para Procedimentos Públicos. Registre-se e Publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
CONTINUA >>>
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CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
ATA DA 66ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021

Aos dez dias do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da cidade de Petrópolis, no Salão Plenário da
Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal,
às dezesseis horas e vinte e um minutos,
o Vereador Dr. Mauro Peralta, declarou
aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus
é o Senhor. Sob a proteção de Deus e
em nome do povo de Petrópolis damos
início aos nossos trabalhos. Em seguida,
solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc”
Vereador Marcelo Chitão, que realizasse
a leitura da ata anterior e do expediente.
Realizada a leitura da ata anterior, esta
restou aprovada. EXPEDIENTE: Projeto
de Lei n°: 5588/2021 do Vereador Mauro
Peralta; Projeto de Lei n°: 5592/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; Requerimento n°: 5623/2021 do Vereador Fred
Procópio; Indicação Legislativa n°:
4583/2021 do Vereador Fred Procópio;
Indicações n°: 5544, 5558 à 5560, 5562,
5569, 5570, 5572, 5574, 5575, 5577 à
5587, 5589, 5590, 5593 à 5603, 5605,
5607 à 5610, 5613, 5615, 5617, 5618,
5621 e 5622/2021. Terminada a leitura
do expediente o Vereador Gil Magno solicitou a inversão da pauta e com a
anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Registre-se que
o Vereador Júnior Coruja pediu Vista,
por três dias, ao GP Veto n°: 477/2021
(CMP 4796/2021). O Pedido de Vista foi
aprovado com 13 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Dudu e do Vereador Yuri Moura. Colocado em 2° discussão e votação o Projeto de Resolução n°: 2625/2021 do Vereador Fred
Procópio. O Projeto foi aprovado com 12
votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu, do Vereador Octávio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado
em discussão e votação única a Indicação Legislativa n°: 0111/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Indicação foi
aprovada com 12 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Dudu, do Vereador Octávio Sampaio e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em discussão e
votação única o Requerimento de Inclusão n°: 5651/2021 do Vereador Júnior
Coruja. O Requerimento foi aprovado
com 12 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu, do Vereador Octávio
Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o
GP Veto n°: 583/2021 (CMP 5421/2021).
O Veto foi mantido com 10 votos. Registre-se que a Vereadora Gilda Beatriz
votou contrário ao Veto. Registre-se a
ausência do Vereador Dudu, do Vereador Octávio Sampaio, do Vereador
Ronaldo Ramos e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação
única o Requerimento de Inclusão n°:
5640/2021 do Vereador Fred Procópio.
O Requerimento foi aprovado com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador
Dudu, do Vereador Octávio Sampaio e
do Vereador Yuri Moura. Colocado em
discussão e votação única a Indicação
Legislativa nº: 0171/2021 do Vereador
Fred Procópio. A Indicação foi aprovada
com 12 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu, do Vereador Octavio
Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o
Requerimento de Inclusão nº: 5652/2021
da Vereadora Gilda Beatriz. O Requerimento foi aprovado com 11 votos. Registre-se a ausência do Vereador Júnior
Coruja, do Vereador Maurinho Branco,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única a Indicação nº:
5517/2021. A Indicação foi aprovada
com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Junior Paixão, do Vereador
Maurinho Branco, do Vereador Octavio
Sampaio, do Vereador Ronaldo Ramos e
do Vereador Yuri Moura. As demais Indicações foram aprovadas em bloco com
14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Yuri Moura. Registre-se que o Vereador Fred Procópio justificou a ausência do Vereador Yuri Moura. Terminada a
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente
passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA, LÍDER DO
SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala
cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que
participou da reunião da CPI do
COVID-19 e que foi muito produtiva. Falou que a Comissão da Saúde fez o pedido de alguns documentos em relação à
tenda alugada no Governo Bernardo
Rossi e que ainda não foi atendido.
Disse que se não mandarem os documentos, entrará com um mandato de segurança pedindo para mandarem a documentação. Afirmou que o Governador
de Manaus conseguiu uma liminar no
STF para não depor e que o STF deu
uma liminar favorável ao Senador Randolfe Rodrigues para iniciar a CPI. Falou
que esta CPI só quer investigar o Governo Federal, pois não convocam Prefeitos
e Governadores para depor. Disse que o
Governo Federal disponibilizou quatrocentos e vinte e seis milhões de reais
para a Cidade de Manaus e mesmo assim o Governador deixou faltar oxigênio
e colocam a culpa no Presidente da
República e no Ministro da Saúde. Falou
que essa CPI da Saúde é uma perseguição política. Disse que a Rede Globo
está à beira do caos, pois não recebe
verbas do Governo Federal. Falou que
as pessoas que estão processando o
Presidente são por que perderam as verbas que recebiam de Governos anteriores. Lamentou a escolha do Senador
Renan Calheiros para ser o Relator da
CPI do COVID-19. Disse que a Rede
Globo não dá uma noticia boa do Governo e que só faz criticas. Lembrou que
STF anulou a condenação do Ex Presidente Lula para poder concorrer à
eleição de Presidente, mas não vai conseguir vencer o atual Presidente Jair Bolsonaro. Disse que viu uma matéria no
jornal em que o Presidente da Argentina,
Alberto Fernández, falou que os brasileiros vieram da selva e que o Presidente
da Argentina não tem moral para falar do
Brasil. Falou que a Rede Globo faz muito
mal ao Brasil e que foi expulsa do Japão.
Registre-se que o Vereador Dr. Mauro
Peralta assumiu a Presidência. Agradeceu e despediu-se. 2) GILDA BEATRIZ,
LÍDER DO PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse ter feito varias denuncias
em relação à maternidade do Hospital
Alcides Carneiro e que já fez fiscalizações no Hospital. Falou que tem mulheres que chegam com quarenta semanas de gestação e os médicos mandam
as gestantes de volta para casa. Citou o
caso de uma mãe que deu a luz a uma
criança na escadaria de casa, após ter

sido atendida no Hospital Alcides Carneiro e os médicos a mandaram pra casa,
mesmo tendo contrações. Falou que tem
contato com mães que deram a luz recentemente no Hospital Alcides Carneiro, onde elas relatam vários problemas.
Citou algumas denuncias recebida pelo
seu gabinete, onde só tem uma cadeira
de rodas para todo o Hospital, o quarto
das mães varrido uma vez durante cinco
dias e não teve troca de lençol. Disse
que as mães dão banho nos bebês, sem
nenhum tipo de orientação e ainda carregam uma banheira pesada com água.
Falou que por conta da pandemia, os
acompanhantes só podem ficar doze
horas nos quartos e que não tem funcionário para atender as mães. Disse
que as mães reclamam da falta de orientação na amamentação e que se sentem
inseguras. Falou que a noite a alimentação servida é um café com quatro biscoitos e que tem pacientes com diabetes, sem indicativos na cabeceira, tomando café com açúcar. Afirmou que as
televisões na maternidade não estão
funcionando. Disse que tem que ter a humanização do parto, para que as mulheres possam ter mais segurança na
hora de gerar o bebê. Falou que dia
dezoito de junho de dois mil e vinte e um,
estará fazendo uma audiência pública,
onde irá discutir políticas públicas para
as mulheres e vai abordar o tema, maternidade. Disse que as denúncias são as
mesmas de anos atrás e que nada ainda
foi resolvido. Falou que dia quatorze de
junho de dois mil e vinte um, fará uma
audiência pública para tratar dos assuntos do cemitério. Lembrou do caso do
cachorro que estava com um osso humano na boca e de sacos de lixos soltos
com restos mortais espalhados pelo cemitério. Disse que o Jornal Diário de
Petrópolis fez uma matéria de um cemitério escondido na descida da serra de
Petrópolis e que esse cemitério não registrou nenhum funeral. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Dr.
Mauro Peralta assumiu a presidência. 3)
MARCELO CHITÃO, LÍDER DO PL –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu
ao Prefeito Hingo Hammes e aos representantes da associação de moradores
da Rua Lopes de Castro, pelo trabalho
realizado. Cumprimentou a Vice Presidente da associação, Josi, e seu amigo
Serginho. Disse que junto ao Vereador
Yuri Moura, está tentando atender a todas as demandas da região, principalmente a demanda da creche e da escola.
Agradeceu a moradora Miriam, que desde que era suplente, sempre solicitou as
demandas para a região. Falou que passou todas as demandas para o Prefeito,
que imediatamente foi visitar a região e
em breve atenderá as demandas solicitadas. Parabenizou a Comandante do
vigésimo sexto batalhão, Comandante
Tenente-Coronel Simone de Almeida Silva, que está sempre muito solicita e vem
desempenhando um excelente papel.
Falou que a segurança pública da cidade
é algo preocupante, pois a tempo vem
observando o crescimento dos índices
de violência. Disse que a população está
insegura e que pediu uma agenda com o
Governador Claudio Castro, onde apresentará um ofício solicitando o aumento
no efetivo do policiamento de Petrópolis.
Falou que a comandante precisa de ajuda e da união de todos os Vereadores,
pois existe um déficit de contingente no
efetivo de policiamento da cidade. Disse
que muitos policiais estão para se aposentar e que o efetivo diminuirá ainda
mais. Disse que os homicídios dolosos
tiveram aumento de quatro para dez,
roubos a estabelecimentos tiveram aumento de dez para dezesseis, estupro
tiveram aumento de vinte e sete para
trinta e oito e roubo à transeunte tiveram
aumento de vinte e dois para quarenta e
dois. Falou que os dados podem não
parecerem assustadores, mas tem certeza que para a população petropolitana
esses números são preocupantes. Disse
que se preocupa muito com o futuro da
cidade e que o mal precisa ser cortado
pela raiz. Agradeceu e despediu-se.
Registre-se que o Vereador Marcelo
Chitão assumiu a presidência. 4) DR.
MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que
a cidade precisa de uma usina de asfalto, pois a usina não custa caro e trará
benefícios e segurança viária. Falou que
esteve presente na reunião da CPI da
COVID-19, junto ao Vereador Marcelo
Lessa, a Vereadora Gilda Beatriz, ao
Vereador Eduardo do Blog, ao Vereador
Octavio Sampaio e ao Vereador Domingos Protetor. Disse que esta fazendo
uma CPI diferente da CPI de Brasília,
que só faz politicagem. Afirmou que o
Brasil é o quarto país do mundo com
pessoas vacinadas e que tem trinta e
cinco milhões de vacinas estocadas nos
municípios, que não são aplicadas por
falta de estrutura. Falou que se acabar
as vacinas a culpa será do Governo Federal, mas que no momento a culpa é dos
Governos estaduais e municipais que
não dão estrutura para vacinar toda população. Perguntou aonde foram empregados os quarenta e oito milhões de
reais, que vieram do Governo Federal.
Disse que recebeu uma denúncia, de
que parte do material do COVID-19 recebido no ano passado está sendo descartado pela Secretaria de Educação, pois
esta acabando o prazo de vencimento.
Questionou a entrega dos materiais, alegando não ter necessidade de comprar
uma grande quantidade de material em
pouco espaço de tempo. Interrogou se
havia fiscalização da prefeitura em
relação à gestão e utilização de material.
Perguntou sobre os processos de pagamentos das tendas instaladas para
atender pacientes da COVID-19, se há
algum documento hábil que constate a
prestação de serviços e se era rotineira a
realização de transferências bancarias.
Disse que ainda não teve as respostas
destas perguntas, e que está reiterando
o pedido. Falou que se não tiver estas
respostas, irá entrar com o mandato de
segurança. Disse que no Governo anterior as tendas custavam cem mil reais e
que no Governo atual abaixou para vinte
e cinco mil reais. Questionou o motivo de
uma empresa dar desconto no preço das
mascaras em um período e não dar no
outro. Disse que pagaram um preço acima do normal na compra de mascaras e
de aventais e que está investigando. Falou que dia vinte e um de junho de dois
mil e vinte um, às nove horas da manhã,
vai iniciar a oitiva dos funcionários do almoxarifado e do DELCA, para saber
realmente o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Disse que recebeu
denúncias de compras, por um preço
exagerado, de sabão liquido e álcool e
que vai levar ao Ministério Público um
relatório final de tudo que está sendo investigado. Afirmou que o dinheiro público tem que ser gasto com coisas públi-

cas e que vai apresentar outras propostas para investimentos na cidade. Agradeceu e despediu-se. 5) EDUARDO DO
BLOG, LÍDER DO REPUBLICANOS –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que
o transporte público esta uma vergonha,
pois muitas pessoas estão sendo contaminadas dentro dos ônibus lotados.
Disse que a população esta sofrendo
muito e que a justiça ainda não decidiu a
situação do transporte público na cidade.
Falou que mesmo antes de ser Vereador,
sempre pediu empatia e respeito pela
população petropolitana. Afirmou que os
donos de empresa de ônibus não utilizam o transporte público e que andam
com os melhores carros. Falou que o
problema de transporte público da cidade já ultrapassou todos os limites e
que os donos de empresas de ônibus
não são os donos da cidade. Disse que
se fosse Prefeito faria uma intervenção
nas empresas de ônibus, tomaria o comando de todas elas até o final da pandemia e garantiria todas as linhas de
ônibus circulando. Falou que a desculpa
das empresas de ônibus, é de que está
tendo prejuízo. Disse que foi o comércio
que teve prejuízo e que muitas pessoas
ficaram desempregadas com o fechamento de varias lojas. Falou que o poder
público tem que se preocupar com as
empresas de ônibus, pois as empresas
geram muitos empregos. Disse que com
a chegada da pandemia muitos funcionários foram demitidos, mas os donos
de empresas de ônibus seguem lucrando e sendo protegidos. Questionou sobre o prejuízo das empresas, alegando
nunca ter visto nenhuma empresa comprovar no papel que tem prejuízo e que
se as empresas têm prejuízos, por que
não deixam outras assumirem. Falou
que somente o Juiz ou o Prefeito, podem
intervir nesse assunto e que a matéria
tem que ser tratada como saúde pública,
pois implica nos números de internação
das UTIs. Disse que todo o dia recebe
reclamações do transporte público e que
tem preocupação com os empregos gerados e não com os empresários. Afirmou
que nunca viu donos de empresas de
ônibus tomarem prejuízo e continuarem
no município. Falou que os empresários
receberam a oportunidade de permanecerem no município e que ninguém os
obrigou a ficarem, mas eles têm que
cumprirem o contrato. Disse que quer
fazer uma audiência pública, para que as
empresas de ônibus possam apresentar
os problemas e assim tomarem uma atitude. Agradeceu e despediu-se. Terminada a fala dos Vereadores e NADA
MAIS HAVENDO A TRATAR, a
Presidência, às dezoito horas e cinquenta minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em quinze de junho de dois mil
e vinte e um, às quatorze horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar,
Victor Mendes de Souza, Assessor para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 67ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos quinze dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis,
verificado o quórum e havendo número
legal, às quatorze horas e vinte e sete
minutos, o Senhor Presidente, Vereador
Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres:
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Sob a proteção de Deus e em nome do
povo de Petrópolis damos início aos nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao
Senhor Secretário “ad hoc” Vereador Dr.
Mauro Peralta, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura das atas anteriores, estas restaram aprovadas. EXPEDIENTE:
GP Projeto de Lei nº: 633/2021 (CMP
5663/2021); GP Diversos nº: 627/2021
(CMP 5661/2021); Indicações nº: 5630
à 5632, 5639, 5642, 5645 à 5650, 5655,
5657, 5658, 5660, 5667 à 5670, 5672
à 5674, 5677 à 5679, 5681 à 5685,
5688, 5690 à 5695 e 5697 à 5704/2021;
Emendas nº: 5624, 5625, 5627, 5628
e 5629/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Emenda Aditiva nº: 5659/2021 do
Vereador Dr. Mauro Peralta. Terminada
a leitura do expediente passou à ORDEM DO DIA: Colocado em discussão
e votação única o GP Veto nº: 477/2021
(CMP 4796/2021). O Veto foi mantido
com 13 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Junior Coruja e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em 1ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº: 4544/2020
do Vereador Hingo Hammes. O Projeto
foi aprovado com 14 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Yuri Moura. Colocada em votação e discussão única
a Indicação Legislativa nº: 3721/2021
do Vereador Gil Magno. A Indicação foi
aprovada com 13 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Maurinho Branco
e do Vereador Yuri Moura. Colocadas em
discussão e votação única as Indicações
nº: 0668 à 0670, 0675 e 0677/2021 do
Vereador Maurinho Branco; 2011, 2012
e 4937/2021 do Vereador Junior Coruja; 3637, 3638 e 3639/2021 do Vereador Eduardo do Blog; 4954, 4957 e
4964/2021 do Vereador Marcelo Chitão;
5026, 5038 e 5039/2021 do Vereador Gil
Magno; 5170 à 5172/2021 do Vereador
Fred Procópio; 5224, 5241 e 5285/2021
do Vereador Yuri Moura; 5353, 5355 e
5356/2021 do Octávio Sampaio; 5364,
5365 e 5366/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 5431, 5537 e 5552/2021 do
Vereador Junior Paixão; 5551/2021 do
Vereador Marcelo Lessa; 5597, 5598
e 5603/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. Registre-se que o Vereador Junior
Paixão pediu destaque na Indicação nº:
5537/2021. A Indicação foi aprovada com
14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Yuri Moura. As demais Indicações
foram aprovadas em bloco com 14 votos.
Registre-se a ausência do Vereador Yuri
Moura. . Terminada a ORDEM DO DIA
e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a
Presidência, às quinze horas e vinte e
minutos, declarou encerrada a sessão,
convocando os Senhores Vereadores
para a próxima sessão, que ocorrerá
em seguida. Escrevo, atesto e assino
para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva, Assessora para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
Publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 68ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos quinze dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário

da Câmara Municipal de Petrópolis,
verificado o quórum e havendo número
legal, às dezesseis horas e vinte e um
minutos, o Senhor Presidente, Vereador
Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres:
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Sob a proteção de Deus e em nome do
povo de Petrópolis damos início aos nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao
Senhor Secretário “ad hoc” Vereador Dr.
Mauro Peralta, que realizasse a leitura
do expediente. EXPEDIENTE: GP Diversos nº: 5662, 5675 e 5676/2021; Requerimento nº: 5711/2021 do Vereador Yuri
Moura; Requerimentos de Informação
nº: 5708 e 5709/2021 do Vereador Domingos Protetor; Requerimento de Informação nº: 5710/2021 do Vereador
Dr. Mauro Peralta; Indicações nº: 5316,
5526, 5548, 5714, 5716, 5718 à 5721,
5723 à 5732, 5736 à 5743, 5745, 5746,
5748 e 5750/2021. Terminada a leitura
do expediente o Vereador Eduardo do
Blog solicitou a inversão da pauta e com
a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em 1ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº:
2260/2021 do Vereador Marcelo Lessa.
O Projeto foi aprovado com 13 votos.
Registre-se a ausência do Vereador Eduardo do Blog e do Vereador Yuri Moura.
Colocado em discussão e votação única
a Indicação Legislativa nº: 1732/2021 do
Vereador Marcelo Chitão. A Indicação foi
aprovada com 14 votos. Colocado em
discussão e votação única o Requerimento de Inclusão nº: 5777/2021 do
Vereador Júnior Coruja. O Requerimento
foi aprovado com 15 votos. Colocado em
discussão e votação única a Indicação
nº: 5765/2021 do Vereador Júnior Coruja. A Indicação foi Indicação foi aprovada
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Requerimento
de Inclusão nº: 5783/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. O Requerimento foi
aprovado com 10 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Eduardo do Blog,
do Vereador Junior Paixão, do Vereador
Maurinho Branco, do Vereador Octavio
Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única a
Indicação nº: 5782/2021 da Vereadora
da Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada com 10 votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo do Blog, do
Vereador Junior Paixão, do Vereador
Maurinho Branco, do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura.
Colocado em discussão e votação única
as Indicações nº: 3628 à 3630/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; 3822, 5237
e 5238/2021 do Vereador Yuri Moura;
4939, 4959 e 4961/2021 do Vereador
Júnior Coruja; 4967, 4969 e 4973/2021
do Vereador Marcelo Chitão; 5053 à
5055/2021 do Vereador Gil Magno;
5161, 5466 e 5538/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 5181, 5182 e 5184/2021
do Vereador Fred Procópio. 5325, 5326
e 5442/2021 do Vereador Junior Paixão;
5363, 5367 e 5369/2021 do Vereador
Dr. Mauro Peralta. As Indicações foram
aprovadas em bloco com 15 votos. Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor
Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer
uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA,
LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Falou
sobre as blitz que vêm ocorrendo na
cidade, as quais devem funcionar para
todos e afirmou que quando não estiver
nas sessões plenárias, fará questão de
estar supervisionando estas blitz. Disse
que pediu ao DETRAN-RJ, que fiscalizasse um reboque da CPTRANS, pois
existiam notícias sobre ilegalidades no
carro, insistindo que essa fiscalização
fosse além da documentação. Após conferir e ver que estava tudo em dia com
o reboque, solicitou que fiscalizassem
um ônibus da Cidade das Hortênsias,
que apresentou IPVA atrasado desde
2018, e por isso a empresa responsável
recebeu uma notificação com prazo de
30 dias para regularizar a situação do
carro. Citou uma falsa fofoca espalhada
na Câmara a seu respeito, onde o Vereador Maurinho Branco teria lhe dado
um soco na cara. Enfatizou que todos
os serviços são essenciais, não só o
transporte público. Citou uma pessoa
que comentou em um grupo de uber que
os Vereadores provavelmente devem estar “levando dinheiro” das empresas de
ônibus, e retrucou que não possui “rabo
preso” com ninguém, portanto fiscalizará
não somente os ônibus, mas também os
carros da prefeitura. Agradeceu e despediu-se. 2) DOMINGOS PROTETOR,
LÍDER DO PSC – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Apelidou os ônibus
da cidade de “Robocop”, pois tiram a
peça de um para colocar no outro e questionou como a frota pode ser sucateada
ao invés de comprarem novos carros.
Afirmou que um morador do bairro Mauá
disse que um ônibus da Petro Ita estava
sem cobrador há alguns dias, e dois
carros da viação Cascatinha também se
encontraram na mesma situação. Citou
uma situação em que um passageiro
sofreu um deslocamento até a parte da
frente do ônibus após o motorista frear,
por conta da falta de cinto de segurança
e banco solto. Falou que este serviço é
péssimo e desastroso, que nada se resolve e se a empresa não quer oferecer
um serviço digno à população seria melhor que rompesse com a prestação do
serviço na cidade. Falou que procurou
o Vereador Dr. Mauro Peralta, no seu
pior momento da Covid-19 e o mesmo
disse que já atendeu mais de duzentos
pacientes com o vírus e não perdeu nenhum, com o objetivo de tranquilizá-lo.
Enfatizou que os animais machucados
ficam agonizando, pois na cidade não
existe um serviço de atendimento público para eles. Lembrou que está na
luta pela reestruturação da COBEA,
com o apoio do Prefeito Interino Hingo
Hammes, projetando também convênios
com clínicas e “samuvet”, que consiste
na ambulância de animais. Agradeceu e
despediu-se. 3) DR. MAURO PERALTA,
LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou que finalmente a chefe do
Centro de Saúde foi demitida, portanto
espera que todas as questões sejam
resolvidas, como do mamógrafo, bolsas
de colostomia e atendimento. Disse que
também espera que ocorram mudanças
no Pronto Socorro Dr Nelson de Sá Earp,
pois a cozinha foi interditada por conta
do chão ter sido levantado e a comida está sendo enviada pelo Centro de
Saúde. Relatou que recebeu na primeira
semana de mandato, cento e noventa
e oito reclamações, em seu WhatsApp,
sobre a área da saúde. Afirmou ser
contra o engaiolamento de pássaros.
Agradeceu e despediu-se. 4) MAURIN-

HO BRANCO, DO DEM – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Disse
que a ANTT entrou com uma petição,
após sua conversa com o Ministro Tarcisio Gomes, e conseguiu suspender as
ações de despejo e demolição das casas
na BR-040. Enfatizou o empenho dos
envolvidos na questão, principalmente
do CDDH que teve vontade e garra neste
processo. Falou que foi muito gratificante falar na live com as funcionárias do
CDDH, pois essa luta vem ocorrendo há
20 anos e finalmente foi resolvida, com
o objetivo de defender a moradia das
famílias residentes do local. Agradeceu
e despediu-se. Terminada a fala dos
Vereadores e NADA MAIS HAVENDO
A TRATAR, a Presidência, às dezessete
horas e quinze minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em dezesseis de junho de dois
mil e vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar,
Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva, Assessora para Procedimentos Públicos. Registre-se e Publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 69ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos Dezesseis dias do mês de junho do
ano de dois mil e vinte e um, centésimo
septuagésimo oitavo ano de Fundação
da cidade de Petrópolis, no Salão
Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às dezesseis horas e
quinze minutos, o Senhor Presidente,
Vereador Fred Procópio, declarou aberta
a presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitão, que realizasse a leitura
das atas anteriores e do expediente.
Registre-se que às dezesseis horas e
dezessete minutos a sessão foi suspensa por vinte minutos. Registre-se que a
sessão foi retomada às dezesseis horas
e quarenta e sete minutos. Realizada a
leitura das atas anteriores, estas restaram aprovadas. EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº: 5753/2021 do Vereador Domingos Protetor; Projeto de Lei nº:
5774/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; Indicações Legislativas nº: 5751 e
5752/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; Indicação Legislativa nº: 5768/2021
do Vereador Junior Paixão; Indicação
Legislativa nº: 5776/2021 do Vereador
Eduardo do Blog; Indicações nº: 5754,
5757 à 5764, 5766, 5769, 5770, 5772,
5773, 5775, 5781, 5784, 5785, 5787,
5788 e 5790 á 5792/2021. Terminada a
leitura do expediente o Vereador Júnior
Coruja solicitou a inversão da pauta e
com a anuência dos demais Vereadores
passou à ORDEM DO DIA: Registre-se
que o Vereador Júnior Coruja pediu vista
de cinco dias ao Projeto de Lei GP nº:
1261/2020 (CMP 4689/2020). O pedido
de vista foi aprovado com 15 votos. Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor
Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer
uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA,
LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Falou
que os órgãos públicos precisam ser exemplos, portanto seus veículos precisam
estar com documentação e manutenção
em dia. Afirmou que existe um Gol da
Guarda Municipal com o documento em
aberto desde 2011, e solicitou ao Prefeito Hingo Hammes regularize essa
situação. Disse que as empresas de ônibus afirmam que seus serviços são essenciais, mas está ilegal e imoral, com
os carros irregulares. Enfatizou que estará presente por onde estiver blitz, com
o objetivo de fiscalizar. Citou uma foto
sua divulgada na internet e se opôs a
quem falou mal da sua mãe, relatando
que foi a Centésima quinta Delegacia de
Polícia e fez uma ocorrência. Mencionou
que na CPI do COVID -19, o ex-governador Witzel, gritava e fazia vergonha
quando perguntavam algo a ele, por fim
se retirou quando perguntaram quanto
ele pagou nos respiradores. Agradeceu
à COMDEP e à Secretaria de Obras pela
parceria na realização de obras da Rua
Ludendorff de Souza em Corrêas, que
receberá concreto nos próximos dias.
Agradeceu e despediu-se. Registre-se
que o Vereador Maurinho Branco assumiu a Presidência. 2) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Relatou
que visitou o CIOP e ficou impressionado. Parabenizou o trabalho exemplar do
Coronel Gil Kempers, frente à Secretaria
de Defesa Civil. Disse que se todos os
departamentos seguissem o exemplo de
gestão do Coronel, haveria melhoria da
qualidade de trabalho. Contou que esteve lá no ano passado e encontrou a
Defesa Civil sucateada, sem refeitório
para os funcionários e uma Land Rover
virando sucata, e que hoje esse veículo
está funcionando totalmente equipado.
Além disso, identificou um refeitório para
os funcionários e a felicidade dos mesmos por poder fazer o uso desse estabelecimento. Mencionou sua conversa com
o Coronel, sobre um projeto de fazer
convênio com a iniciativa privada, de forma que o sistema de monitoramento das
empresas possa ser utilizado junto com
o CIOP, tendo uma visão total de tudo
que acontece no município. Disse que
visitou o Centro de Saúde, onde a Diretora foi substituída, e encontrou um Centro de Saúde totalmente diferente do que
era há um tempo. Impressionou-se positivamente com o que viu no Centro de
Saúde. Verificou a instalação do
mamógrafo, que entrará em funcionamento após uma vistoria técnica que
será feita no dia vinte e quatro de junho
de dois mil e vinte um. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Dr.
Mauro Peralta assumiu a Presidência. 3)
MARCELO CHITÃO, LÍDER DO PL –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu
à COMDEP pela atenção na questão da
poda das árvores na Praça de Cascatinha, enfatizando que possui grande
carinho pelo local e que está comprometido em lutar para devolver a praça
para as famílias da região. Afirmou que
dará continuidade aos mutirões. Destacou que conversou com o Secretário
da Fundação de Cultura, Leandro Kronemberger, sobre projetos voltados para
as crianças, que serão implementados
na Praça de Cascatinha. Citou uma indicação que foi que fez e foi aprovada pela
Casa, solicitando ao Governo que imple-

mente nas escolas públicas, alimentação nas férias e nos finais de semana.
Agradeceu e despediu-se. 4) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO PSD – Iniciou a sua
fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Citou a recente matéria
publicada na Tribuna de Petrópolis em
relação à demora da instalação do
mamógrafo no Centro de Saúde, que foi
entregue em dezembro de dois mil e
vinte e por isso, mais de quinhentos pacientes aguardam na fila para fazer o
exame. Relatou que foi procurada por
diversas mulheres que denunciam problemas na realização da mamografia. Destacou que as informações iniciais dadas
pelo Centro de Saúde eram que
mamógrafo não funcionava por falta de
uma peça de três mil reais, mas o que
realmente acontece é a falta de contrato
com o laboratório para que seja feita a
dosimetria. Disse que isso poderia ter
sido feito há muito tempo. Afirmou que
está protocolando um requerimento de
informação sobre cópia do licenciamento
dada pela Vigilância Sanitária ao setor
de mamografia, tendo a certeza que este
projeto está licenciado. Agradeceu e
despediu-se. Registre-se que o Vereador Marcelo Chitão assumiu a
Presidência. 5) DR. MAURO PERALTA,
LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que recebeu reclamações
diversas no seu novo WhatsApp, como a
indisponibilidade de medicamento de diabetes na farmácia popular, falta de
atendimento no posto da vinte e quatro
de Maio, vacinação de pneumonia no
asilo da Rua Buenos Aires, falta de médicos no posto do Vale do Carangola e no
posto do Castrioto. Falou que recebeu
denúncias também de impossibilidade
de marcação de consulta no posto da
Fazenda Inglesa, e que tem pessoas esperando há um ano para fazer uma ultrassonografia mamária. Relatou que recebeu uma denúncia de que no posto do
Itamarati a vacinação da gripe está uma
bagunça. Falou que a marcação de consulta no Morin tem espera até dezembro
e que só há atendimento médico a quatro pacientes por dia. Disse que há espera de um ano para a realização de colonoscopia e a fila de mamografia e cirurgia ortopédica está enorme. Relatou que
realizou duas lives no dia anterior com
um grupo chamado “Levanta SUS” e outra com uma turma de Administração da
UNIFASE. Justificou que os vereadores
trabalham muito. Falou que está fazendo
um ofício para a Secretaria de Saúde
com prazo de entrega de documentos,
para que tenha pelo menos alguma resposta. Destacou que o Vereador Marcelo
Lessa, conseguiu acabar com as blitz
em Petrópolis, uma vez que só haverá
blitz, quando a Prefeitura regularizar
seus veículos, e as empresas de ônibus,
principalmente a Petro Ita regularizar
seus ônibus. Afirmou que é preciso que o
Diretor do Sistema Ambiental seja substituído, e indicou o Dr. Guilherme Toledo
para o cargo. Enfatizou que está assinando uma lei junto ao Vereador Marcelo
Lessa, para que seja apresentado com
sete dias, o quadrimestre da saúde e
com tudo explicado. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Dr.
Mauro Peralta assumiu a Presidência. 6)
OCTAVIO SAMPAIO, LÍDER DO PSL –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que
oficiou todas as autoridades competentes e não competentes, com o objetivo de tentar resolver o problema do terminal de Corrêas que está infestado de
pombos. Destacou que o órgão que não
pode resolver esse tipo de problema, só
serve para arrumar burocracia. Falou
que teve vereador dizendo que os
trâmites para apresentação do código de
postura não teriam sido seguidos e que
algumas pessoas mal intencionadas, do
governo passado, andaram falando que
o código de postura não foi apresentado
para a população. Afirmou que todo o
regimento foi cumprido e por isso convocará uma audiência pública para esclarecer o assunto. Agradeceu e despediu-se. 7) YURI MOURA, LÍDER DO
PSOL – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes,
a imprensa e os telespectadores. Relatou que visitou o terminal rodoviário do
Centro, junto ao Prefeito Hingo Hammes,
ao Vereador Junior Coruja e ao
Secretário de Saúde Aloísio Barbosa,
com o objetivo de anunciar o início da
vacinação dos trabalhadores rodoviários, das vans escolares e transporte no
geral. Enfatizou que foi de sua indicação
essa priorização do grupo na fila de vacinação, assim como dos funcionários da
educação. Disse que esta muito satisfeito e fará uma moção em homenagem
ao Secretário de Saúde Aloísio Barbosa.
Repudiou uma fala do novo Presidente
do Instituto Municipal de Cultura, Charles
Rossi, e julgou discriminatória, preconceituosa, desrespeitosa e inútil a fala do
Presidente do Instituto Municipal de Cultura, sobre o Carnaval, que disse: “Que
bom que o Carnaval acabou, graças a
Deus”, além de falar que o Carnaval é
desorganizado e “jogou no chão” uma
das maiores manifestações culturais
brasileiras. Citou Monica Valverde do
Afroserra, Centro de Defesa dos Direitos
Humanos, Segmentos de Bandas, Segmentos de Teatro (Pedro Fernandes),
Jorge Rossi, Segmento de Cultura Viva
(Ariel Barbosa), Segmento da Cultura
Afro (Aline e Pedro Ivo), os quais também fizeram fala de repúdio contra
Charles Rossi. Disse que era uma
enorme burocracia para os blocos de
Carnaval saírem às ruas de forma que a
manifestação fosse organizada, enfatizando a dificuldade. Falou que propôs
uma nova lei para o Carnaval em
Petrópolis. Essa lei visará à organização
e paz da manifestação, sem que dependam da permissão de frentes dos órgãos
que não gostam do evento. Agradeceu e
despediu-se. Terminada a fala dos Vereadores e NADA MAIS HAVENDO A
TRATAR, a Presidência, às dezoito
horas e vinte e nove minutos, declarou
encerrada a sessão, convocando os
Senhores Vereadores para a próxima
sessão, que ocorrerá em dezesseis de
junho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino
para fazer constar, Victor Mendes de
Souza, Assessor para Procedimentos
Públicos. Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 70ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos Dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um,
centésimo septuagésimo oitavo ano de
Fundação da cidade de Petrópolis, no
Salão Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às dezesseis horas e
CONTINUA >>>
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dezoito minutos, o Senhor Presidente,
Vereador Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes
dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o
Senhor. Sob a proteção de Deus e em
nome do povo de Petrópolis damos início aos nossos trabalhos. Em seguida,
solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc”
Vereador Dr. Mauro Peralta que realizasse a leitura da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura ata anterior, esta restou aprovada. EXPEDIENTE:
Projeto de Lei nº: 5707/2021 do Vereador Júnior Coruja, do Vereador
Marcelo Lessa e do Vereador Eduardo
do Blog; Projeto de Lei nº: 5795/2021 do
Vereador Domingos Protetor; Projeto de
Lei nº: 5810/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; Emenda Modificativa nº:
5830/2021 do Vereador Junior Paixão;
Projeto de resolução nº: 4580/2021 da
Vereadora Gilda Beatriz; Projeto de resolução nº: 4581/2021 do Vereador Fred
Procópio; Projeto de Resolução nº:
4872/2021 do Vereador Júnior Coruja;
Indicação Legislativa nº: 5798/2021 do
Vereador Junior Paixão; Indicações nº:
5796, 5797, 5799 à 5806, 5808, 5813,
5815 à 5820, 5822, 5824, 5826 e
5828/2021. Registre-se que a Vereadora
Gilda Beatriz justificou a ausência do
Vereador Eduardo do Blog. Terminada a
leitura do Expediente o Vereador Ronaldo Ramos solicitou a inversão da pauta
e com a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA:
Registre-se que o Vereador Júnior Coruja pediu vista de um dia ao Projeto de
Lei Substitutivo nº: 5246/2019 do Vereador Maurinho Branco. O pedido de
vista foi aprovado com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo
do Blog, do Vereador Maurinho branco e
do Vereador Yuri Moura. Registre-se
que o Vereador Marcelo Chitão pediu
vista de três dias ao Projeto de Lei nº:
2560/2021 do Vereador Marcelo Lessa.
O pedido de vista foi aprovado com 13
votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo do Blog e do Vereador
Yuri Moura. Registre-se que a Vereadora Gilda Beatriz pediu vista de um dia à
Indicação legislativa nº: 3658/2021 do
Vereador Eduardo do Blog. O pedido de
vista foi aprovado com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu, do
Vereador Eduardo do Blog e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Requerimento
de Inclusão nº: 5851/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. O Requerimento foi
aprovado com 12 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Dudu, do Vereador Eduardo do Blog e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em 1ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº: 4869/2021
da Vereadora Gilda Beatriz. O Projeto foi
aprovado com 13 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Eduardo do Blog
e do Vereador Yuri Moura. Colocado em
2ª discussão e votação o Projeto de Lei
nº: 4869/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. O Projeto foi aprovado com 12 votos.
Registre-se a ausência do Vereador
Eduardo Blog, do Vereador Maurinho
Branco e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o
Requerimento de Inclusão nº: 5846/2021
do Vereador Yuri Moura. O Requerimento foi aprovado com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo
do Blog, do Vereador Junior Paixão e do
Vereador Maurinho Branco. Colocado
em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto
de Resolução nº: 4760/2021 do Vereador Yuri Moura. O Projeto foi aprovado com 14 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Eduardo do Blog. Colocado
em discussão e votação única o Requerimento de Inclusão nº: 5856/2021 do
Vereador Júnior Coruja. O Requerimento foi aprovado com 14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo
do Blog. Colocado em discussão e
votação única a Indicação nº: 5854/2021
do Vereador Júnior Coruja. A Indicação
foi aprovada com 14 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Eduardo do
Blog. Colocado em discussão e votação
única as Indicações nº: 0680, 0682 e
0683/2021 do Vereador Maurinho Branco; 2013, 2014 e 2036/2021 do Vereador
Júnior Coruja; 3640, 3707 e 3708/2021
do Vereador Eduardo do Blog; 3768,
3769 e 5554/2021 do Vereador Yuri
Moura; 4284, 4285 e 4952/2021 do Vereador Marcelo Chitão; 5078, 5080 e
5228/2021 do Vereador Gil Magno;
5173, 5252 e 5253/2021 do Vereador
Fred Procópio; 5476, 5539 e 5549/2021
do Vereador Junior Paixão; 5482, 5483 e
5484/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 5569, 5570 e 5572 do Vereador Octavio Sampaio; 5590, 5615 e 5617/2021
do Vereador Dudu; 5594, 5599 e 5600
da Vereadora Gilda Beatriz. Terminada a
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente
passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) GIL MAGNO, DO DC– Iniciou
a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que está muito feliz por ter
vacinado, mas lamentou por pessoas
que não tiveram essa oportunidade. Falou que há grande confusão sobre as
informações como, quais comorbidades
podem ser vacinadas, vacinação dos
profissionais da educação e de motoristas com carteira de habilitação D que
não está incluída. Falou que também
fica muito feliz por poder dar sugestões
à Frente Parlamentar de Apoio à Defesa
da Economia Solidária e se colocou à
disposição para tratar do assunto. Destacou a importância da votação que
ocorreu a favor do “gesto” do pedido
SOS, e solicitou que a Vereadora Gilda
Beatriz intensifique seu pedido sobre
esse gesto na audiência pública que a
mesma convocou sobre defesa da mulher. Citou o projeto “Adote uma Praça”,
onde algumas pessoas ainda têm dúvida sobre a regulamentação que está
provocando uma burocracia exagerada
e que convocará uma audiência pública
para discutir a questão. Agradeceu e
despediu-se. Registre-se que o Vereador Maurinho Branco assumiu a
Presidência. 2) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores.Falou da
sua indignação sobre a cobrança no
estacionamento da UPA de Itaipava e a
disponibilidade de apenas uma hora
para o paciente aguardar seu atendimento utilizando o estacionamento.
Sugeriu que a UPA Itaipava seja transferida para outro local. Enfatizou que
Petrópolis atingiu o número de cem mil
pessoas vacinadas contra a COVID-19
com a primeira dose.Agradeceu e despediu-se. 3)MARCELO LESSA, LÍDER
DO SOLIDARIEDADE –Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores.Disse que
recebeu uma mensagem no telegram
informando sobre o vacinômetro federal

atualizado. Parabenizou o Prefeito Hingo Hammes e se opôs contra Prefeitos
de outros municípios que não disponibilizam as vacinas para serem aplicadas
na população. Falou que fez um relatório
de tudo que foi feito em relação a uma
árvore na Servidão José Anacleto, na
Rua Pedro Ivo e postará em seu facebook. Citou que o primeiro ofício foi feito
25 de abril de 2019 solicitando a poda
dessa árvore e mostrou todos os ofícios
e laudos de alguns órgãos. Afirmou que
a poda estava agendada entre a COMDEP e a Enel, mas a COMDEP reagendou, alegando que o caminhão estava
quebrado. Relatou que uma moradora
mandou uma mensagem em seu
WhatsApp cobrando a poda da árvore,
por isso foi até o local explicar aos moradores o motivo de ter sido remarcada.
Disse que ligou para o Senhor José
Américo da Enel e para o Rafael da
COMDEP, no viva voz, para que pudessem explicar aos moradores a situação.
Enfatizou que todos os outros serviços
demandados no bairro estão sendo realizados e seu gabinete fiscaliza com regularidade. Agradeceu e despediu-se.
Registre-se que o Vereador Júnior Coruja assumiu a Presidência. 4) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO PSD – Iniciou a sua
fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores.Citou o descaso no
transporte público na cidade, exemplificando que por conta da pandemia, a
linha do bairro Mauá não está em circulação. Disse que os moradores estão
dependendo da linha do Independência,
que tem horários reduzidos e que os ônibus não sobem toda a rua em dias de
chuva.Enfatizou que houve dias sem
sinais de chuva que também não subiu.
Falou que solicitou o retorno da linha do
bairro Mauá. Disse que foi marcada nas
redes sociais em um relato chocante,
onde a mãe de uma grávida que deu a
luz no Hospital Alcides Carneiro denunciou graves problemas. Falou que a gestante teria chegado de madrugada em
trabalho de parto no Hospital e após o
bebê nascer, passou muito mal, com crises de vômito e sangue espalhados pela
sala e que foi impedida de tomar banho
porque a água só é aquecida a partir das
dez horas da manhã. Relatou que não
tem álcool em gel em vários suportes no
Hospital. Agradeceu e despediu-se. 5)
DR. MAURO PERALTA, LÍDER DO
PRTB – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores.Disse que foi convidado pelo
apresentador, Bernardo Filho, para uma
entrevista na TVC e alertou o Vereador
Canela sobre a ida da empresa Águas
do Imperador para Paraíba do Sul. Falou
na entrevista que se fosse prefeito mudaria diversas coisas como: ir até o Juiz
da 4ª vara civil e apresentar um grupo de
trabalho formado por um médico, uma
assistente social e uma farmacêutica,
afim de comprar todos os remédios
necessários para o município. Indicou a
Dra. Elisa Pujol para ser essa médica,
Virgínia Teixeira como assistente social
e como farmacêutica, Camila que esta
no quadro da cidade como RPA. Falou
que faria três farmácias básicas ao invés
de distribuir remédios em todos os postos, para não se perder nada na administração. Disse que investiria nos programas do Ministério da Saúde, como o
de Tabagismo, que deve funcionar em
contra turno ao horário de trabalho da
população. Falou que agiria de maneira
imediata no setor de psiquiatria, e citou
o caso de uma menina de treze anos
que pulou do túnel. Relatou que as pessoas saem do CAPS sem medicação e
sem atendimento médico. Disse que é
impossível o credenciamento da UPA de
Itaipava ao Ministério da Saúde. Falou
que cobraria da Faculdade de Medicina
de Petrópolis o custeio do Hospital Alcides Carneiro e desvincularia os médicos, pois os postos não podem permanecer sem médico. Propôs uma plataforma de estudo para os médicos e um
concurso público com salário superior a
mil e oitocentos reais, como dos municípios vizinhos. Citou a reunião da CPI
da COVID-19 que ocorreu em sua presença, do Vereador Octávio Sampaio,
da Vereadora Gilda Beatriz e do Vereador Marcelo Lessa, justificando que o
Vereador Eduardo do Blog não estava
presente por estarem outro compromisso. Afirmou que vai pedir a prorrogação
da CPI por mais quarenta e cinco dias.
Disse que no dia vinte e quatro de junho
de dois mil e vinte e um, terá a oitiva dos
funcionários da saúde do almoxarifado,
do superintendente administrativo financeiro, do RH da Secretaria Municipal de
Saúde, da divisão de compras do
DELCA, da encarregada geral de empenhos da Secretaria Municipal de
Saúde, da ex Diretora financeira da Secretaria Municipal de Saúde, da ex Diretora do DELCA e da ex Secretária de
saúde.Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Dr. Mauro Peralta
assumiu a Presidência. 6) JUNIOR
CORUJA, DO PSD – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores.Manifestou sua gratidão aos funcionários do transporte público da cidade, que desde o início da pandemia
não deixaram de se dedicar diante de
sua importância na atribuição do transporte público na cidade. Disse que ficou
triste com a perda de alguns familiares
dos rodoviários, que faleceram por conta
do COVID-19. Agradeceu ao Prefeito
Hingo Hammes e ao Vereador Yuri Moura, que o ajudou e conseguiram a vacinação para os rodoviários. Disse que
seu gabinete sempre estará à disposição dos rodoviários. Falou de uma
indicação de sua autoria que foi aprovada para instalação de um biodigestor em
Araras em a construção de uma estação
de tratamento de esgoto no Vista Alegre.
Relatou que teve uma conversa com
Marcio Salles, Presidente da Águas do
Imperador, onde o convidou junto ao
Prefeito Hingo Hammes, para visitar o
local, onde será construída a estação
de tratamento de esgoto, beneficiando
mais de quinhentas famílias. Parabenizou o Prefeito Hingo Hammes por
vacinar todos os funcionários da COMDEP. Citou que fez uma indicação,
onde os funcionários que forem contratados pela COMDEP, já receberam a
primeira dose da vacina contra a
COVID-19. Registre-se que o Vereador
Júnior Coruja assumiu a Presidência.
Terminada a fala dos Vereadores e
NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a
Presidência, às dezenove horas e três
minutos, declarou encerrada a sessão,
convocando os Senhores Vereadores
para a próxima sessão, que ocorrerá em
vinte e dois de junho de dois mil e vinte
e um, às quatorze horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Victor
Mendes de Souza, Assessor para Procedimentos Públicos. Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza

ATA DA 71ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um,
centésimo septuagésimo oitavo ano de
Fundação da cidade de Petrópolis, no
Salão Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às quatorze horas
e vinte e seis minutos, o Vereador Dr.
Mauro Peralta, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres:
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitão, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: Projeto de
Lei GP nº: 644/2021 (CMP 5858/2021);
Projeto de Lei GP nº: 645/2021 (CMP
5859/2021); GP Diversos nº: 646(CMP
5870/2021); GP Diversos nº: 647 (CMP
5871/2021); Projeto de Lei nº: 5809/2021
da Vereadora Gilda Beatriz; Projeto de
Lei nº: 5831/2021 do Vereador Domingos Protetor; Indicação Legislativa nº:
5812/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Requerimento de Informação nº:
5873/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Indicações nº: 3251, 5834, 5836 à 5845,
5847, 5848, 5850, 5853, 5855, 5857,
5860 à 5865, 5867 e 5868/2021. Terminada a leitura do expediente o Vereador
Gil Magno solicitou a inversão da pauta e com a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em discussão e votação única o
GP Veto nº: 572/2021 (CMP 5360/2021).
O Veto foi mantido com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu, do
Vereador Fred Procópio e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em 1ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº: 2533/2021
do Vereador Marcelo Chitão. O Projeto
foi aprovado com 13 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Fred Procópio
e do Vereador Yuri Moura. Colocado em
discussão e votação única a Indicação
Legislativa nº: 0142/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única as Indicações
nº: 0674, 5681 e 5741/2021 do Vereador
Junior Paixão; 0687, 0688 e 0689/2021
do Vereador Maurinho Branco; 2037,
2039 e 2078/2021 do Vereador Júnior
Coruja; 3709, 3710 e 3711/2021 do Vereador Eduardo do Blog; 3910/2021 do
Vereador Dr. Mauro Peralta e do Vereador Domingos Protetor; 4247, 4250 e
4267/2021 do Vereador Marcelo Chitão;
5075, 5107 e 5117/2021 do Vereador
Gil Magno; 5245, 5249 e 5347/2021
do Vereador Fred Procópio; 5481/2021
do Vereador Dr. Mauro Peralta; 5560
e 5575/2021 do Vereador Dudu; 5577,
5578 e 5595/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz; 5646 e 5647/2021 do Vereador
Ronaldo Ramos; 5657, 5658, 5791/2021
do Vereador Octavio Sampaio; 5674,
5785 e 5788/2021 do Vereador Yuri
Moura; 5739, 5748 e 5772/2021 do Vereador Marcelo Lessa. Registre-se que
o Vereador Júnior Coruja Justificou a
ausência do Vereador Yuri Moura. Registre-se que o Vereador Júnior Coruja
assumiu a Presidência. Terminada a
ORDEM DO DIA e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às quinze
horas e quinze minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em seguida. Escrevo, atesto e
assino para fazer constar, Victor Mendes
de Souza, Assessor para Procedimentos
Públicos. Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 72ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos vinte e dois dias do mês de junho do
ano de dois mil e vinte e um, centésimo
septuagésimo oitavo ano de Fundação
da cidade de Petrópolis, no Salão
Plenário da Câmara Municipal de
Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às dezesseis horas e
dozeminutos, o Senhor Presidente, Vereador Fred Procópio, declarou aberta a
presente Sessão com os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Marcelo Chitãoque realizasse a leitura
do EXPEDIENTE: Projeto de lei nº:
5926/2021 do Vereador domingos Protetor; Requerimento de Informação nº:
5923/2021 do Vereador Dudu; Indicações nº: 5874 à 5880, 5884, 5886 à
5889, 5891, 5893, 5895 à 5901, 5903,
5905 à 5915, 5927, 5928, 5930 à 5935,
5937, 5940 e 5916/2021.Terminada a
leitura do expediente, o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores
Vereadores inscritos para fazer uso da
palavra, convidando assim o primeiro
Vereador: 1) GIL MAGNO, DO DC – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Citou a audiência pública ocorrida no dia anterior sobre a economia
solidária, convidando os vereadores que
defendem o assunto a se juntar ao trabalho e enfatizou que é um polo
econômico muito bem estruturado como
referência nacional. Disse que a coleta
seletiva e a cooperativa legalizada também fazem parte do cenário falado a
audiência pública e que Petrópolis não
possui isso, propondo leis que amparem
essa situação. Agradeceu em nome de
todo o segmento de turismo, pela
votação que ocorrerá do plano diretor do
turismo. Agradeceu e despediu-se. 2)
DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO
PSC – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Enfatizou a competência do Prefeito Interino HingoHammes e afirmou
que fica feliz por ter votado nele para tal
cargo, pois é um prefeito gestor. Falou
que esteve no Pronto Socorro Dr. Nelson de Sá Earp onde tem uma reclamação há mais de 10 anos sobre a
reforma da cozinha e agora o Prefeito
Hingo Hammes se empenhou e deu início a obra. Relatou que recebeu reclamação sobre as refeições do hospital,
que era ovo e hoje existem produtos de
qualidade e dispensa rica. Citou o Coronel Gil Kempers e COBEA dirigida por
João Valois como exemplo de gestão
eficiente. Falou que será feita a reforma
na psiquiatria, mudando de lugar e tendo
um local digno para os pacientes e médicos, de forma adequada. Falou que as
castrações que estavam paradas na cidade voltarão a acontecer na cidade, a
partir do castramóvel. Além disso, lembrou que as feiras de adoção voltaram a
acontecer. Comentou que o ex-deputado federal e atual Secretário de Estado
Vinicius Farah possibilitou uma emenda

parlamentar que foi dividida para várias
ONGs de assistência social, sendo dado
um valor para a causa animal. Agradeceu e despediu-se. 3) MAURINHO
BRANCO, DO DEM – Iniciou a sua fala
cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Falou sobre a audiência pública sobre as políticas públicas para mulheres, onde teve
uma indicação legislativa de sua autoria
com o objetivo de buscar que o poder
executivo instituísse um programa de
aluguel social para mulheres vítimas de
violência doméstica. Citou o excelente
trabalho da Dra. Ana Luisa no CRAM.
Criticou novamente as obras da Águas
do Imperador no caminho de Itaipava,
dificultando a mobilidade, afirmando que
essas obras devem ser feitas a noite.
Relatou que entrou em contato com o
Secretário de Obras Maurício dando a
sugestão de que volte a se utilizar a rua
atrás do Parque de Exposições em Itaipava que é uma estrada com grande alternativa de mobilidade. Agradeceu e
despediu-se. 4)DR. MAURO PERALTA,
LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Relatou que foi procurado, junto
do Vereador Domingos Protetor, por
onze famílias da cooperativa que ainda
não conseguiu se instalar e funciona há
15 anos pela COMDEP no galpão da
fábrica de Cascatinha e afirmou ter solicitado ao vereador Gil Magno para que
consigam interferência para obter o
CNPJ ou que a COMDEP garanta
salário mínimo, cesta básica, passagem
e pagamento de INSS. Disse que, acompanhado pelo Vereador Marcelo Lessa,
fez uma visita ao Hospital Clínico de
Correas pela Comissão de Saúde, mandando um abraço para o Dr. Marcos
Paulo, afirmou que o hospital estava limpo e que conversou com a farmacêutica
Roseane Borsatto por conta de falsas
denúncias de falta de medicamentos,
mas que a Prefeitura deve pagar o Hospital em dia. Citou outro assalto à joalheria na cidade, enfatizando que
necessária a colocação de um efetivo
total de soldados do Batalhão 26º da
Polícia Militar. Falou que esteve com oitenta médicos da rede da prefeitura em
uma reunião com a Presidente da Associação Médica de Petrópolis Dra. Odete
Odalia Tavares Costa, com a Presidente
do Sindicato Dra. Margarida Machado
Gomes e o Delegado do Conselho Regional de Medicina Guilherme Toledo, na
qual se demonstraram muito preocupados com o ponto biométrico, pois os
médicos ganham mil e oitocentos reais e
por isso muitos postos estão sem médicos. Também foi solicitada a desvinculação dos médicos e dos demais profissionais da área da saúde para possibilitar que a câmara vote algum aumento
para esses profissionais. Agradeceu e
despediu-se. 5) MARCELO LESSA,
LÍDER DO SOLIDARIEDADE –Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Disse
que a empresa Vitória Luz está prestando um péssimo serviço em relação ao
material oferecido, exemplificando lâmpadas que queimam com facilidade. Solicitou um requerimento de informação
sobre essa empresa, mas ainda não o
recebeu. Afirmou que fez um ofício para
solicitar uma audiência pública em
relação aos motoboys da cidade, os
quais são discriminados por uma minoria e precisam ser vacinados. Pediu a
marcação de uma reunião com o Prefeito Hingo Hammes e com o Secretário
de Saúde, visando cobrar melhorias
para esses motoboys. Falou que visitou
o Hospital Clínico de Correas e ficou
emocionado com depoimentos de funcionários com o salário atrasado, mas
que fazem seu trabalho com amor e
carinho. Elogiou a limpeza do hospital e
encontrou leitos vagos. Agradeceu e
despediu-se. Terminada a fala dos Senhores Vereadores, o Senhor Presidente
passou à ORDEM DO DIA: Colocado
em discussão e votação única o Requerimento de Inclusão nº: 5953/2021. O Requerimento foi aprovado com 12 votos.
Registre-se que o Vereador Marcelo
Lessa absteve-se. Registre-se a ausência da Vereadora Gilda Beatriz e do Vereador Yuri Moura. Registre-se que o
Vereador Marcelo Lessa pediu vista de
um dia ao Projeto de Lei GP nº:
659/2021. O pedido de vista foi reprovado com 10 votos. Registre-se o voto a
favor do Vereador Dr. Mauro Peralta, do
Vereador Marcelo Chitão e do Vereador
Marcelo Lessa. Registre-se a ausência
da Vereadora Gilda Beatriz e do Vereador Yuri Moura. Colocado em 1ª e 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei GP
nº: 659/2021 (CMP 5984/2021). O Projeto de Lei foi aprovado com 10 votos.
Registre-se que o Vereador Dr. Mauro
Peralta absteve-se. Registre-se o voto
contra do Vereador Marcelo Lessa. Registre-se que o Vereador Dr. Mauro Peralta absteve-se. Registre-se a ausência
do Vereador Eduardo do Blog, da Vereadora Gilda Beatriz e do Vereador Yuri
Moura. Colocado em 1ª e 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei GP nº: 633/2021
(CMP 5663/2021). O Projeto foi aprovado com 14 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Yuri Moura. Colocado em 1ª
e 2ª discussão e votação o Projeto de
Lei GP nº: 644/2021 (CMP 5858/2021).
O Projeto foi aprovado com 14 votos.
Registre-se a ausência do Vereador Yuri
Moura. Colocado em discussão e
votação única o Requerimento de Inclusão nº: 5988/2021 do Vereador Junior
Paixão. O Requerimento foi aprovado
com 12 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Maurinho Branco, do Vereador
Octavio Sampaio e do Vereador Yuri
Moura. Colocado em discussão e
votação única a Moção de Repúdio nº:
5987/2021 do Vereador Junior Paixão. A
Moção foi aprovada com 8 votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo
do Blog, do Vereador Gil Magno, da Vereadora Gilda beatriz, do Vereador Maurinho Branco, do Vereador Octavio Sampaio, do Vereador Ronaldo Ramos e do
Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Requerimento
de Inclusão nº: 5977/2021 do Vereador
Fred Procópio. O Requerimento foi
aprovado com 8 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Eduardo do Blog,
do Vereador Gil Magno, da vereadora
Gilda beatriz, do Vereador Marcelo Lessa, do Vereador Octavio Sampaio, do
Vereador Ronaldo Ramos e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em discussão e
votação única o Projeto de Resolução
nº: 3190/2021 do Vereador Octavio
Sampaio. O Projeto foi aprovado com 10
votos. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo do Blog, do Vereador Gil
Magno, da Vereadora Gilda Beatriz, do
Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Projeto de
Resolução nº: 4581/2021 do Vereador
Fred Procópio. O Projeto foi aprovado

com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Projeto de
Resolução nº: 4872/2021 do Vereador
Júnior Coruja. O Projeto foi aprovado
com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação o Projeto de Resolução nº: 5747/2021 do vereador Dr.
Mauro Peralta. O Projeto foi aprovado
com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Projeto de
Resolução nº: 4579/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. O Projeto foi aprovado
com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única o Projeto de
Resolução nº: 4582/2021 do Vereador
Fred Procópio. O Projeto foi aprovado
com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única a Indicação legislativa nº: 1074/2021 do Vereador Ronaldo Ramos. A Indicação foi aprovada
com 10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Registre-se que o
Vereador Fred Procópio justificou a ausência do Vereador Yuri Moura. Registre-se que o Vereador Júnior Coruja assumiu a Presidência. As demais indicações foram aprovadas em bloco com
10 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador
Gil Magno, da Vereadora Gilda Beatriz,
do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador Yuri Moura. Terminada a ORDEM
DO DIA e NADA MAIS HAVENDO A
TRATAR, a Presidência, às dezenove
horas e vinte e nove minutos, declarou
encerrada a sessão, convocando os
Senhores Vereadores para a próxima
sessão, que ocorrerá em primeiro de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze
horas. Escrevo, atesto e assino para
fazer constar, Victor Mendes de Souza,
Assessor para Procedimentos Públicos.
Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 73ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Ao primeiro dia do mês de julho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e não havendo número
legal, às quatorze horas e dezesseis
minutos, o Vereador Júnior Coruja, suspendeu a sessão por quinze minutos.
Registre-se que a sessão foi retomada
às quatorze horas e trinta e cinco minutos. Verificado o quórum e havendo
número legal, o Vereador Júnior Coruja,
declarou aberta a presente Sessão com
os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo
Deus é o Senhor. Sob a proteção de
Deus e em nome do povo de Petrópolis
damos início aos nossos trabalhos. Em
seguida, solicitou ao Senhor Secretário
“ad hoc” Vereador Dr. Mauro Peralta,
que realizasse a leitura das atas anteriores e do expediente. Realizada a leitura das atas anteriores, estas restaram
aprovadas. EXPEDIENTE: GP Diversos
nº: 650/2021 (CMP 5942/2021); GP Diversos nº: 651/2021(CMP 5943/2021);
GP
Diversos
nº:
652/2021(CMP
5944/2021); GP Diversos nº: 653/2021
(CMP 5945/2021); GP Diversos nº:
654/2021 (CMP 5946/2021); GP Diversos nº: 655/2021 (CMP 5947/2021); GP
Diversos nº: 656/2021 (CMP 5948/2021);
GP Diversos nº: 657/2021 (CMP
5949/2021); GP Diversos nº: 658/2021,
CMP 5982/2021); Projetos de Lei nº:
4553 e 4614/2021 do Vereador Maurinho Branco; Projeto de Lei nº: 5794/2021
do Vereador Maurinho Branco e do Vereador Domingos Protetor; Projetos de
Lei nº: 5925, 5951 e 5952/2021 do Vereador Eduardo do Blog; Projetos de Lei
nº: 5954 e 5995/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Projetos de Lei nº: 5989 e
6124/2021 do Vereador Júnior Coruja;
Projeto de Lei nº: 5998/2021 do Vereador Gil Magno; Projetos de Lei nº:
6126 e 6127/2021 do Vereador Eduardo
do Blog; Projeto de Lei nº: 6133/2021 do
Vereador Fred Procópio; Requerimento
nº: 5872/2021 do Vereador Dudu; Projeto de Resolução nº: 5821/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Indicação Legislativa nº: 5705/2021 do Vereador Junior
Paixão; Indicação Legislativa nº:
5706/2021 do Vereador Yuri Moura; Indicação Legislativa nº: 5924/2021 do Vereador Eduardo do Blog; Indicação Legislativa nº: 5950/2021 do Vereador Junior
Paixão; Indicações Legislativa nº: 5990
e 5992/2021 do Vereador Marcelo
Chitão;
Indicação
Legislativa
nº:
6035/2021 do Vereador Octavio Sampaio; Requerimento de Informação nº:
6111/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Indicações nº: 2507, 5881 à 5883, 5890,
5892, 5894, 5956 à 5962, 5964 à 5970,
5972, 5973, 5976, 5978, 5979, 5981,
5993, 5994, 5996, 5999, 6002 à 6004,
6006, 6010, 6011, 6013, 6014, 6016,
6018 à 6022, 6024 à 6034, 6040 à 6043,
6045, 6046, 6049 à 6069, 6071 à 6078,
6080, 6085 à 6087, 6091 à 6096, 6099 à
6109/2021; Projeto de Lei Substitutivo
nº: 6000/2021 do Vereador Yuri Moura.
Terminada a leitura do Expediente o Vereador Gil Magno solicitou a inversão de
pauta e com a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA: Colocado em discussão e votação única o
Requerimento de Inclusão nº: 6171/2021
do Vereador Júnior Coruja. O Requerimento Fo aprovado com 13 votos. Registre-se a ausência do Vereador Marcelo
Chitão e do Vereador Octavio Sampaio.
Colocado em 1ª e 2ª votação e discussão o Projeto de Lei nº: 6124/2021
do Vereador Júnior Coruja. O Projeto foi
aprovado com 13 votos Registre-se a
ausência do Vereador Marcelo Chitão e
do Vereador maurinho Branco. Colocado em 2ª discussão e votação o Projeto
de lei nº: 2260/2021 do Vereador Marcelo Lessa. O Projeto foi aprovado com 13
votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu e do Vereador Marcelo
Chitão. Colocado em discussão e
votação única a Indicação legislativa nº:
0122/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A
Indicação foi aprovada com 13 votos.
Registre-se a ausência do Vereador
Dudu e do Vereador Marcelo Chitão. Colocado em discussão e votação única as

Indicações nº: 0693, 0696 e 0697/2021
do Vereador Maurinho Branco; 3718,
3776 e 3811/2021 do Vereador Eduardo
do Blog; 4727, 4729 e 4730/2021 do
Vereador Marcelo Chitão; 5116, 5296 e
5301/2021 do Vereador Gil Magno;
5582, 5583 e 5584/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 5618, 5621 e 5622/2021
do Vereador Fred Procópio; 5677 e
5678/2021 do Vereador Yuri Moura;
5754/2021
do
Vereador
Dudu;
5759/2021 do Vereador Octavio Sampaio; 5766, 5769 e 5770/2021 do Vereador Junior Paixão; 5797/2021 do Vereador Yuri Moura e do Vereador Junior
Paixão; 5805 e 5806/2021 do Vereador
Dr. Mauro Peralta; 5815 e 5828/2021 do
Vereador Marcelo Lessa; 5824/2021 do
Vereador Domingos Protetor. Terminada
a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente
passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA, LÍDER
DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Questionou o Prefeito Interino Hingo Hammes
sobre o mesmo nunca comparecer na
Câmara dos Vereadores. Disse que solicitou tijolos de bloco para o mutirão ao
Subsecretário de Obras, mas foi respondido com grosseria de forma negativa
nas seguintes palavras: “é impossível
mandar tijolo”. Relatou que esteve no
Aterro Sanitário fiscalizando a balança
que está jogada por lá. Falou sobre a
empresa contratante de médicos na cidade, que recebeu pagamentos altíssimos mas faltam médicos no município.
Agradeceu e despediu-se. 2) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que está muito feliz pelas
castrações que ocorrerão no Bingen e
pela feira de adoção especial com animais idosos e deficientes, a qual ocorrerá no próximo sábado na Praça Dom
Pedro. Enfatizou que o governo Hingo
Hammes está dando muito apoio à causa animal. Disse que o mamógrafo do
Centro de Saúde já está operando, mas
que se esqueceu de chamar o Prefeito
para a inauguração. Elogiou o trabalho
dos funcionários e da nova direção do
Centro de Saúde. Solicitou uma atenção
especial aos Vereadores Yuri Moura e
Junior Coruja em relação à falta de cobradores nos ônibus, uma vez que já está
proibido que os motoristas façam esse
serviço. Agradeceu e despediu-se. 3)
DR. MAURO PERALTA, LÍDER DO
PRTB – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Citou um projeto de lei que está
em andamento, que tem o objetivo de
ajudar as rádios comunitárias. Disse que
foi surpreendido com a suspensão dos
trabalhos da CPI do Covid-19 sob pena
de 50 mil reais, mas que o departamento
jurídico da Câmara já entrou para fazer
a defesa e caso não haja sucesso no final, solicitará outra CPI com ítens já suficientes. Parabenizou a nova Diretora
do Centro de Saúde Érica, pois recebeu
relatos de pacientes que utilizam bolsa
de colostomia sobre terem sido recebidos com mais humanidade. Convidou a
Vereadora Gilda Beatriz e o Vereador
Marcelo Lessa para uma visita à Vigilância Ambiental, pois recebeu denúncias a
serem investigadas. Agradeceu e despediu-se. 4) JUNIOR CORUJA, DO
PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes,
a imprensa e os telespectadores. Disse
que seu projeto de lei, junto do Vereador
Yuri Moura, que exige que as empresas
de ônibus cumpram os horários como se
fossem dias úteis, foi aprovado, garantindo o transporte público de mais qualidade no município. Afirmou que estará
fiscalizando sempre essas empresas de
ônibus. Falou que é covardia os cobradores estarem sendo demitidos e por
isso solicitará a porcentagem das demissões em cada setor. Relatou algumas medidas de melhoria em Araras,
que vem recebendo muitos elogios, em
parceria com o Prefeito Hingo Hammes.
Agradeceu e despediu-se. 5) GILDA
BEATRIZ, LÍDER DO PSD – Iniciou a
sua fala cumprimentando os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Relatou que recebeu denúncias sobre a linha de ônibus
340 que entrou no terminal do Itamarati
com mais de 28 pessoas em pé, não respeitando o limite de passageiros na
pandemia. Enfatizou sua felicidade por
conta do mamógrafo em funcionamento
no Centro de Saúde. Falou que precisa
haver uma logística melhor de vacinação na UCP Bingen, para as pessoas
que vão sem carro não aguardem tanto
tempo aglomeradas. Relatou uma fiscalização feita no Vale do Cuiabá, pela
mesma e pelo Deputado Federal Hugo
Leal, pois após 10 anos foram iniciadas
as obras para o controle de inundações.
Nesse contexto, os moradores solicitaram uma ponte e instalação da manilha
de esgoto. Agradeceu e despediu-se. 6)
YURI MOURA, LÍDER DO PSOL – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Citou as
medidas como Petrópolis sem Fome,
projeto no qual mais de trezentas
famílias foram ajudadas e até o final da
semana, atingirão setecentas a oitocentas famílias; que além da Bauernfest, é
necessário valorizar e respeitar outras
culturas como as de matriz africana; o
pedido do fim da Sinal Park nos polos de
moda e seus arredores, sendo a
CPTrans capaz de administrar esse rotativo com preço justo. Defendeu a CPI
da Covid-19 no Senado, enfatizando
que assim é possível mostrar ao povo
brasileito os crimes do Presidente da
República Jair Messias Bolsonaro, dito
como genocida responsável por mais de
quinhentas mil mortes, por conta de negacionismo e corrupção. Apoiou o pedido
de Impeachment contra o Presidente
Bolsonaro. Agradeceu e despediu-se. 7)
MAURINHO BRANCO, DO DEM – Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Relatou que foi convidado para o
encontro de prefeitos em Miguel Pereira,
por André Português e almoçou com o
Governador Cláudio Castro, além de ter
se encontrado com dezenove secretários estaduais. Falou que conversou com
o Secretário de Meio Ambiente Thiago
Pampolha sobre as obras que estão
sendo feitas no Rio Carvão que vem do
Cuiabá, além de também ter falado com
o Secretário da Casa Civil Nicola,
Secretário de Turismo Tutuca, Secretário
de Saúde e outros. Nessa ocasião, pôde
reivindicar algumas coisas para a cidade
de Petrópolis. Afirmou que entrou em
contato com o Superintendente Regional do DNIT Robson Santana, cobrando
CONTINUA >>>

11

DE PETRÓPOLIS

Quarta-feira, 21 de julho de 2021
PUBLICAÇÃO OFICIAL - 21/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
as rotatórias que foram conversadas
com o Ministro Tarcísio de Freitas, e
obteve a resposta positiva de que vai
acontecer. Voltou a enfatizar o uso da
rua atrás do Parque Municipal de Itaipava, com o objetivo de melhorar a mobilidade no trânsito. Parabenizou o Prefeito
Hingo Hammes por ter conseguido que
o Cristo Redentor fosse iluminado com
as cores da Bauernfest, trazendo reconhecimento para Petrópolis. Terminada
a fala dos Vereadores e NADA MAIS
HAVENDO A TRATAR, HAVENDO A
TRATAR, a Presidência, às dezessete
horas, declarou encerrada a sessão,
convocando os Senhores Vereadores
para a próxima sessão, que ocorrerá em
seis de julho de dois mil e vinte e um, às
dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Isabel Cristina
Carneiro Ferreira da Silva, Assessora
para Procedimentos Públicos. Registre-se e publique-se.
.Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
ATA DA 74ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos seis dias do mês de julho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis,
verificado o quórum e havendo número
legal, às dezesseis horas e vinte e três
minutos, o Senhor Presidente, Vereador
Fred Procópio, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes dizeres:
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos.Em seguida, solicitou
ao Senhor primeiro Secretário Vereador
Yuri Moura que realizasse a leitura da
ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: GP Diversos
nº: 688/2021 (CMP 6144/2021); GP Diversos nº: 691/2021 (CMP 6145/2021);
GP Diversos nº: 689/2021 (CMP
6146/2021); GP Diversos nº: 690/2021
(CMP 6147/2021); GP Diversos nº:
696/2021 (CMP 6194/2021); GP Diversos nº: 697/2021 (CMP 6195/2021);
698/2021 (CMP 6196/2021); GP Diversos nº: 699/2021 (CMP 6197/2021);
Projeto de Lei nº: 6083/2021Vereador
Marcelo Lessa; Projeto de Lei nº:
6166/2021 do Vereador Maurinho Branco; Projeto de Lei nº: 6167/2021 do
Vereador Marcelo Lessa; Projeto de Lei
nº: 6168/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; Requerimento de Informação nº:
5329/2021 do Vereador Yuri Moura e do
Vereador Júnior Coruja. Indicações nº:
6037, 6044, 6082, 6088, 6089, 6112 à
6116, 6122, 6123, 6125, 6130 à 6132,
6137 à 6140, 6142, 6143, 6158, 6161 à
6164, 6169, 6170, 6172 à 6193, 6205 à
6208, 6210, 6211, 6213, 6215 à 6221,
6223 à 6229 e 6231 à 6235/2021. Terminada a leitura do Expediente o Vereador
Yuri Moura solicitou a inversão de pauta e com a anuência dos demais Vereadores passou à ORDEM DO DIA:Colocado em 1ª discussão e votação o
Projeto de Lei GP nº: 369/2021 (CMP
4080/2021). O Projeto foi aprovado com
15 votos. Terminada a ORDEM DO DIA,
o Senhor Presidente passou a palavra
aos Senhores Vereadores inscritos para
fazer uso da palavra, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO
LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE
– Iniciou a sua fala cumprimentando a
Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores. Disse que a CPI que está sendo
feita pelos esquerdistas na Câmara dos
Deputados é um “circo”, além de também defender o Presidente da República Jair Bolsonaro, enfatizando ainda
que, a esquerda culpa o Presidente
por tudo que acontece. Comentou que
é um absurdo a esquerda querer o fim
da polícia militar. Falou que o Ex-Presidente Lula não fez nada quando esteve
no poder. Exemplificou que a esquerda votou contra o auxílio emergencial.
Mandou um recado para o Deputado
Federal Glauber Braga, o qual segundo ele está queimando o partido e está
desesperado porque Marcelo Freixo não
está mais no partido e ele não poderá
“pegar carona” nos votos de Freixo, que
é um forte candidato. Lembrou que tem
vacina para a população e nenhuma foi
paga com superfaturamento. Relatou
que foi bloqueado no celular por pessoas
de esquerda. Agradeceu e despediu-se.
2) DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO
PSC – Iniciou a sua fala cumprimentando
a Presidência, os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores.Enfatizou que Petrópolis possui mais
de cinquenta por cento da população
vacinada, baixando assim, o índice de
ocupação de leitos. Disse que o Prefeito
Interino Hingo Hammes é gestor, pois
trabalha pela cidade. Citou as mudanças
que ocorreram no Centro de Saúde,
como o mamógrafo em funcionamento,
vacinação, farmácia disponível para retirada de remédios, entrega de bolsas
de colostomia, eletrocardiograma, testes rápidos para Doenças Sexualmente
Transmissíveis, grupo para acompanhamento ao tabagismo, todos funcionando
em horário mais amplo. Relatou que
visitou uma rua no Bingen que aguarda
melhoria há quarenta anos, mas agora
foi concretada com o concreto enviado pelo governador Claudio Castro.
Parabenizou o Prefeito Interino Hingo
Hammes pela sua gestão. Falou que
Teresópolis completou cento e trinta
anos e que esteve lá, identificando diferenças em relação a Petrópolis, como
o custo de vida; além disso, recebeu
muitas denúncias sobre a causa animal
em Teresópolis. Comentou sobre o atropelamento de um cavalo no Carangola, o que ocorreu de madrugada e não
deu tempo de socorrê-lo. Agradeceu
a parceria do Vereador Junior Paixão
na causa animal, e ao Coordenador
do Bem-estar Animal João Vallois pelo
seu trabalho digno na COBEA. Agradeceu e despediu-se. 3) GILDA BEATRIZ,
LÍDER DO PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os
presentes, a imprensa e os telespectadores.Relatou que recebeu denúncias de
que além das pessoas que passaram no
processo seletivo da Secretaria de Assistência Social em 2020 estarem sendo
chamadas fora da ordem de colocação
sem ser publicado no Diário Oficial, está
havendo contratação de outras pessoas
por fora do processo seletivo como
RPA.Agradeceu e despediu-se. 4)DR.
MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB
– Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores.Disse que
fará uma moção ao Presidente Arnaldo
Rippel como homenagem ao Centenário
Clube Petropolitano que completou cento
e dez anos. Relatou que esteve no lançamento do livro de Ataualpa Filho, professor de literatura, chamado “Túnica Nova”,

que retrata a vida do Padre Quinha com
depoimentos. Propôs que a prefeitura dê
maior atenção ao Sítio Nossa Senhora
do Sorriso na Posse, que atua tirando da
rua os dependentes químicos e os dando
nova esperança. Lembrou um dos legados do Padre Quinha, existe a Fábrica
de Vassouras Padre Quinha, que há reciclagem e proporam uma Vakinha virtual
para a compra de uma caminhonete para
auxiliar na reciclagem, além de toda a
renda do livro de Ataualpa Filho é doada
para a Oficina de Jesus. Comentou que
esteve com o Chefe de Governo Fábio
Junior e com o Vereador Octavio Sampaio na inauguração da luz especial da
colonização alemã no Trono de Fátima.
Contou que lá pôde ver o testemunho do
Secretário de Cultura Charles Rossi que
sofreu um acidente de carro há 30 anos
na Avenida Barão do Rio Branco, e lembrou que sua família fez uma promessa
para Nossa Senhora de Fátima e que foi
ao Santuário visitar Fátima com o objetivo
de cumprir essa promessa. Parabenizou
o Prefeito Interino Hingo Hammes e o
Secretário de Saúde Aloísio Barbosa que
colocaram a enfermeira Claudia Respeita
para trabalhar na secretaria de saúde.
Agradeceu e despediu-se. Terminada
a fala dos Vereadores e NADA MAIS
HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às
dezoito horas e vinte e seis minutos, declarou encerrada a sessão, convocando
os Senhores Vereadores para a próxima
sessão, que ocorrerá em sete de julho de
dois mil e vinte e um, às dezesseis horas.
Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Victor Mendes de Souza, Assessor
para Procedimentos Públicos. Registre-se e Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 75ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos sete dias do mês de julho do ano de
dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da cidade de Petrópolis, no Salão Plenário da
Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, às
dezesseis horas e vinte e três minutos, o
Vereador Maurinho Branco, declarou aberta a presente Sessão com os seguintes
dizeres: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo de Petrópolis damos início aos
nossos trabalhos. Em seguida, solicitou
ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador
Dr. Mauro Peralta que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: GP Diversos
nº: 703/2021 (CMP 6320/2021); GP Diversos nº: 704/2021 (CMP 6321/2021);
GP Diversos nº: 706/2021 (CMP
6323/2021); Projeto de Lei nº: 6325/2021
do Vereador Yuri Moura; Projeto de Lei
nº: 6326/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; Emenda Modificativa nº: 6351/2021
do Vereador Fred Procópio; Projeto de
Resolução nº: 4955/2021 do Vereador
Yuri Moura, da Vereadora Gilda Beatriz e
do Vereador Dr. Mauro Peralta; Indicação
Legislativa nº: 6302/2021 Vereador Gil
Magno;
Indicação
Legislativa
nº:
6312/2021 do Vereador Eduardo do Blog;
Indicação Legislativa nº: 6328/2021 do
Vereador Gil Magno; Indicação Legislativa nº: 6335/2021 do Vereador Yuri Moura; Requerimentos de Informações nº:
6332 e 6338/2021 do Vereador Yuri Moura; Indicações nº: 6236, 6237, 6239,
6240, 6242 à 6256, 6258 à 6265, 6267,
6271, 6274 à 6295, 6297, 6300, 6301,
6303 à 6311 e 6314 à 6319/2021. Terminada a leitura do Expediente o Vereador
Gil Magno solicitou a inversão de pauta e
com a anuência dos demais Vereadores
passou à ORDEM DO DIA: Colocado em
1ª discussão e votação o Projeto de Lei
nº: 4418/2021 do Vereador Maurinho
Branco. O Projeto foi aprovado com 13
votos. Registre-se a ausência do Vereador Júnior Coruja e do Vereador Yuri
Moura. Colocado em 1ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº: 4468/2021
do Vereador Fred Procópio. O Projeto foi
aprovado com 14 votos. Registre a ausência do Vereador Yuri Moura. Colocado
em 1ª discussão e votação o Projeto de
lei nº: 4491/2021 do Vereador Fred
Procópio. O Projeto foi aprovado com 14
votos. Registre-se a ausência do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única a Indicação Legislativa nº: 3118/2021 do Vereador Gil
magno. A Indicação foi aprovada com 13
votos. Registre-se a ausência do Vereador Ronaldo Ramos e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em discussão e
votação única o Requerimento de Inclusão nº: 6383/2021 do Vereador Domingos Protetor. O Requerimento foi
aprovado com 13 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Ronaldo Ramos e
do Vereador Yuri Moura. Colocado em
discussão e votação a Indicação Legislativa nº: 6324/2021 do Vereador Domingos Protetor. A Indicação foi aprovada
com 13 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Ronaldo Ramos e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em discussão e
votação única o Requerimento de Inclusão nº: 6400/2021 da Vereadora Gilda
Beatriz. O Requerimento foi aprovado
com 12 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu, do Vereador Ronaldo
Ramos e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única a Indicação nº: 6215/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada com
12 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu, do Vereador Ronaldo
Ramos e do Vereador Yuri Moura. Colocado em discussão e votação única as
Indicações nº: 2097, 2099, 2135, 2138,
2143, 2145, 4556 e 5820/2021 do Vereador Júnior Coruja; 3810, 3812 e
3814/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; 4692, 4716 e 4724/2021 do Vereador Marcelo Chitão; 5159, 5670 e
5679/2021 do Vereador Yuri Moura;
5262, 5287 e 5291/2021 do Vereador Gil
Magno; 5585, 5586 e 5587/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; 5808/2021 do Vereador Dr. Mauro Peralta; 5822/2021 do
Vereador Junior Paixão; 5839, 5907 e
5914/2021 do Vereador Dudu; 5853 e
5855/2021 do Vereador Domingos Protetor; 5876, 5877 e 5878/2021 do Vereador Fred Procópio; 5890, 5892 e
5894/2021 do Vereador Maurinho Branco; 5927, 5940 e 6020/2021 do Vereador Marcelo Lessa. As demais Indicações foram aprovadas em bloco com
14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Yuri Moura. Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores
inscritos para fazer uso da palavra, convidando assim o primeiro Vereador: 1)
GIL MAGNO, DO DC – Iniciou a sua fala
cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Demonstrou sua satisfação sobre a votação do
projeto de lei que visa apoio financeiro
às vítimas de violência doméstica. Relatou um acontecimento no qual uma mulher havia sido espancada e recebeu,

coincidentemente, uma mensagem sobre o projeto de lei. Disse que conseguiu
conversar com a vítima, que denunciou
o marido. Destacou uma indicação legislativa que permite a visita a pessoas
com Covid-19 dentro da segurança sanitária. Disse que encaminhou a idéia
para alguns hospitais da área particular
(como Nossa Senhora de Aparecida e
HCC). Agradeceu aos proprietários de
imóveis próximos a UPA de Itaipava, que
estão ampliando o número de vagas
para os funcionários e o tempo de permanência para pacientes de uma hora
para duas horas, obedecendo a uma indicação legislativa. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador
Júnior Coruja assumiu a Presidência. 2)
DOMINGOS PROTETOR, LÍDER DO
PSC – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu aos amigos Vereadores, por terem votado a favor de
sua indicação que tem o objetivo de fiscalizar as clínicas veterinárias. Destacou a abertura de três clínicas veterinárias populares, com preços mais
baixos. Citou futuros projetos de centros
de recuperação animal, Samuvet e
UPAs veterinárias. Pediu para as pessoas que denunciam animais abandonados ou sofrendo maus tratos à COBEA,
que peguem o número de protocolo para
provar que realizou a denúncia. Relatou
que a COBEA resgatou mais um cavalo
recentemente, enfatizando que esses
animais precisam estar na área rural. 3)
MARCELO LESSA, LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala cumprimentando a Presidência, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Falou que os assaltos
que vêm acontecendo em Petrópolis já
passaram dos limites e por isso solicitou
aos juízes e Ministério Público que
façam um debate sobre esse tema. Relatou uma troca de tiros no São Sebastião entre a polícia e meliantes do
Parque União. Enfatizou que a polícia
da cidade precisa de respaldo, exemplificando que seu irmão policial levou uma
punição por enquadrar um suspeito que
estava andando armado no Vale do Carangola. Disse que o tráfico está tão organizado, que vai à baixada fluminense
e cadastra o morro do Comando Vermelho, ganhando droga, arma e guarita.
Falou que o presídio é faculdade para
criminosos e que a cidade precisa gerar
emprego e educação. Citou o Juiz Luiz
Cláudio para amparar esta situação de
crimes. Lembrou que esteve em uma reunião com o senhor Dalmir, com o
Secretário de Meio Ambiente Edmardo,
com o Presidente da COMDEP Leonardo e com um empresário que fará a parceria pública e privada bancando a obra
na Rua General Marciano Magalhães,
no Morin. Disse que o Secretário de
Meio Ambiente Edmardo não mandou o
laudo para fazer a limpeza da rua e dar
inicio ao projeto no local. Destacou que
foi fiscalizar a vacinação e o impediram
de verificar a validade da vacina, mas
por fim conferiu que estavam todas dentro da validade. Agradeceu e despediu-se. Registre-se que o Vereador Yuri
Moura assumiu a Presidência. 4) JUNIOR CORUJA, DO PSD – Iniciou a sua
fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Relatou que às oito
horas da manhã iniciou sua caminhada
de fiscalização, tomando café em Benfica, foi à Madame Machado e finalizou
no Cuiabá. Disse que no trajeto, conversou com alguns moradores, escutou
várias demandas e pedidos de melhorias. Destacou que viu uma obra milionária do INEA no Rio Carvão, no
Cuiabá, no qual esteve acompanhado
de seu amigo João da Truta. Falou que
espera que traga alguma benfeitoria
para a população do local. Solicitou ao
Governador Cláudio Castro que promova a conclusão desta obra, caso realmente seja de necessidade e que
mande verba para ajudar nas encostas e
nos muros de contenção. Compareceu
no Vista Alegre, bairro Araras, onde está
sendo feita roçada e capina, além de ter
solicitado tapa buracos ao Prefeito Interino Hingo Hammes. Destacou que foi
ao Hospital Alcides Carneiro, chegando
às doze horas e trinta e cinco minutos,
caminhou no interior do hospital e fiscalizou a situação da cozinha e dos funcionários, almoçando por lá. Afirmou
que a comida estava cem por cento gostosa. Registrou algumas demandas a
serem cumpridas no hospital. Agradeceu e despediu-se. 5) MARCELO
CHITÃO, LÍDER DO PL – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu
ao Secretário de Obras Maurício e ao
Subsecretário de Obras Erikson por terem visitado junto dele, a Companhia
Petropolitana para a viabilização do circuito de lazer e cultura, demonstrando
estar muito otimista para o projeto. Também agradeceu ao Prefeito Interino Hingo Hammes, que mesmo não podendo
acompanhá-los pessoalmente, esteve
ao telefone demonstrando muito ânimo
com o projeto. Agradeceu ao Carlos da
Secretaria de Obras que o acompanhou
em algumas unidades de Cascatinha,
principalmente pelo Humberto Rovigatti.
Relatou que visitou, em nome também
do Vereador Yuri Moura, a comunidade
do Chapa 4, solicitando que as demandas da localidade sejam atendidas. Citou a usina de asfalto frio, que é uma
necessidade de Petrópolis. Convidou o
Vereador Junior Paixão para visitar a localidade do circuito de lazer e cultura, e
o mesmo compareceu ao local e se colocou à disposição para ajudar. Agradeceu
e despediu-se. 6)DR. MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu ao Presidente da
COMDEP que realizou a troca das lixeiras da comunidade Oswaldo Cruz, no
Valparaiso. Relatou que no Chapa 6, na
Rua Angélica Lopes de Castro, as lixeiras encontram-se cheias de ratos. Disse
que irá à vigilância ambiental para fiscalizar o que tem de errado. Falou que
está aguardando a resposta judicial sobre a CPI da Covid-19, para dar continuação ou não à CPI. Disse que se não for
resolvido, irá propor uma nova CPI. Enfatizou que votará em Jair Bolsonaro
nas eleições de dois mil e vinte e dois.
Agradeceu e despediu-se. Registre-se
que o Vereador Yuri Moura discordou da
opção de voto do Vereador Dr. Mauro
Peralta, para as eleições Presidenciais
de dois mil e vinte e dois. 7) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO PSD – Iniciou a sua
fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os
telespectadores. Relatou que fez uma
blitz de acessibilidade e agradeceu ao
cadeirante que a acompanhou. Afirmou
que está cobrando maior acessibilidade
em algumas localidades da cidade. Re-

latou que o problema da linha telefônica
do Centro de Saúde será finalmente resolvido, parabenizando o Prefeito Interino Hingo Hammes pela conquista. Disse
que esteve em uma reunião com os
moradores do Cuiabá e com o representante do INEA, enfatizando que já esteve lá na semana anterior acompanhada do Deputado Federal Hugo Leal, com
o objetivo de saber sobre a obra que se
iniciou há dez anos e sobre as construções das pontes. Destacou que fiscalizou o banheiro adaptado para pessoas com deficiência na praça da liberdade, junto ao cadeirante e o mesmo
não conseguiu entrar no banheiro, por
conta de irregularidades. Identificou árvores cheias de ervas de passarinho
que precisam de limpeza, além de frutas
(sapucaia) que são duras e podem cair
na cabeça de alguém, além de estarem
quebrando as telhas da guarda. Agradeceu e despediu-se. 8) YURI MOURA,
LÍDER DO PSOL – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Justificou sua ausência na
votação do dia, pois estava em reunião
no gabinete do Prefeito Interino Hingo
Hammes, junto dos profissionais do
Sindicato da Educação. Relatou que os
professores aprovados no processo seletivo serão chamados na Secretaria de
Educação, nesta sexta-feira, para fazer
a escolha das escolas em que trabalharão. Disse que espera que com
essa convocação, as falhas nas grades
curriculares sejam corrigidas. Destacou
que o Sindicato da Educação conseguiu
que a lei federal que garante um terço
do tempo de extraclasse para preparação de aulas, fosse efetivada em
Petrópolis, disponibilizando o recebimento retroativo de quem possui esse
direito. Disse que na reunião ocorrida,
também ficou garantido que será montado um cronograma para a inclusão
deste um terço, ampliando a carga
horária de forma escalada, organizando
a rede e assegurando esse direito. Comentou que o governo municipal, ainda
neste mês, fará o certame para a compra de notebooks para a área da educação, por conta do ensino remoto. Falou que protocolou um requerimento de
informação, perante o poder executivo,
perguntando a que pé anda o programa
de microcrédito e crédito cidadão, além
de também ter feito uma indicação para
o restabelecimento deste programa que
já está parado há algum tempo. Agradeceu e despediu-se. Terminada a fala dos
Vereadores e NADA MAIS HAVENDO A
TRATAR, a Presidência, às dezenove
horas e quinze minutos, declarou encerrada a sessão, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima sessão, que
ocorrerá em oito de julho de dois mil e
vinte e um, às dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar,
Victor Mendes de Souza, Assessor para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
Publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 76ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos oito dias do mês de julho do ano de
dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis,
verificado o quórum e havendo número
legal, ás dezesseis horas e vinte e cinco minutos, o Vereador Marcelo Lessa,
declarou aberta a presente Sessão com
os seguintes dizeres: Feliz a nação cujo
Deus é o Senhor. Sob a proteção de
Deus e em nome do povo de Petrópolis
damos início aos nossos trabalhos. Em
seguida, solicitou ao Senhor Secretário
“ad hoc” Vereador Dr. Mauro Peralta,
que realizasse a leitura da ata anterior
e do expediente. Realizada a leitura da
ata anterior, esta restou aprovada. EXPEDIENTE: Registre-se que o Vereador
Fred Procópio assumiu a Presidência.
Terminada a leitura do Expediente o
Vereador Marcelo Lessa solicitou a inversão de pauta e com a anuência dos
demais Vereadores passou à ORDEM
DO DIA: Colocado em 1ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº: 2595/2021
do Vereador Marcelo Lessa. O Projeto
foi aprovado com 13 votos. Registre-se
a ausência do Vereador Júnior Coruja e
do Vereador Yuri Moura. Colocado em
discussão e votação única a Indicação
Legislativa nº: 0091/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz. A Indicação foi aprovada
com 14 votos. Registre-se a ausência do
Vereador Dudu. Colocado em discussão
e votação única as Indicações nº: 0870 e
0873/2021 do Vereador Maurinho Branco; 2177, 2178 e 2179/2021 do Vereador
Júnior Coruja; 3801, 3821 e 4998/2021
do Vereador Yuri Moura; 4096/2021 do
Vereador Dr. Mauro Peralta; 4651, 4652
e 4691/2021 do Vereador Eduardo do
Blog; 5499, 5842 e 6096/2021 do Vereador Dudu; 5548, 5714 e 5721/2021
do Vereador Gil Magno; 5958, 6227 e
6228/2021 do Vereador Marcelo Chitão;
5976, 5978 e 6065/2021 da Vereadora
Gilda Beatriz; 5981/2021 do Vereador
Octavio Sampaio; 6010, 6011, 6051 e
6052/2021 do Vereador Junior Paixão; 6067/2021 do Vereador Domingos Galante; 6072, 6074 e 6075/2021
do Vereador Fred Procópio; 6187 e
6191/2021 do Vereador Ronaldo Ramos; 6213 e 6224/2021 do Vereador
Marcelo Lessa. As Indicações foram
aprovadas em bloco com 15 votos.
Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente passou a palavra aos
Senhores Vereadores inscritos para
fazer uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) OCTAVIO
SAMPAIO, LÍDER DO PSL – Iniciou a
sua fala cumprimentando a Presidência,
os demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Agradeceu e despediu-se. 2) DOMINGOS
PROTETOR, LÍDER DO PSC – Iniciou
a sua fala cumprimentando os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa
e os telespectadores. Agradeceu e despediu-se. 3) MARCELO LESSA, LÍDER
DO SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Agradeceu e despediu-se. 4) MAURINHO
BRANCO, DO DEM – Iniciou a sua
fala cumprimentando a Presidência, os
demais Vereadores, os presentes, a
imprensa e os telespectadores. Agradeceu e despediu-se. 5) DR. MAURO
PERALTA, LÍDER DO PRTB – Iniciou
a sua fala cumprimentando os demais
Vereadores, os presentes, a imprensa e
os telespectadores. Agradeceu e despediu-se. 6) GILDA BEATRIZ, LÍDER DO
PSD – Iniciou a sua fala cumprimentando os demais Vereadores, os presentes,
a imprensa e os telespectadores. Registre-se que o Vereador Marcelo Lessa
assumiu a Presidência. Terminada a fala
dos Vereadores e NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às dezoi-

to horas e trinta e quatro minutos, declarou encerrada a sessão, convocando
os Senhores Vereadores para a próxima
sessão, que ocorrerá em treze de julho
de dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas. Escrevo, atesto e assino para
fazer constar, Victor Mendes de Souza,
Assessor para Procedimentos Públicos.
Registre-se e publique-se.
Victor Mendes de Souza
ATA DA 77ª SESSÃO DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2021
Aos treze dias do mês de julho do ano
de dois mil e vinte e um, centésimo septuagésimo oitavo ano de Fundação da
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário
da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo número legal, ás dezesseis horas e onze minutos,
o Senhor Presidente, Vereador Fred
Procópio, declarou aberta a presente
Sessão com os seguintes dizeres: Feliz
a nação cujo Deus é o Senhor. Sob a
proteção de Deus e em nome do povo
de Petrópolis damos início aos nossos
trabalhos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário “ad hoc” Vereador Dr.
Mauro Peralta, que realizasse a leitura
da ata anterior e do expediente. Realizada a leitura da ata anterior, esta restou
aprovada. EXPEDIENTE: Projeto de Lei
nº: 6390/2021 do Vereador Yuri Moura;
Projetos de lei nº: 6412 e 6486/2021 do
Vereador Eduardo do Blog; Projeto de
lei nº: 6519/2021 do Vereador Fred
Procópio; Indicação Legislativa nº:
6411/2021 do Vereador Yuri Moura; Indicação Legislativa 6415/2021 da Vereadora Gilda Beatriz; Indicações Legislativa 6458, 6469 e 6470/2021 do Vereador
Fred Procópio; Indicação Legislativa nº:
6474/2021 do Vereador Gil Magno; Indicação Legislativa nº: 6503/2021 do Vereador Eduardo do Blog; Indicação Legislativa nº: 6517/2021 do Vereador Fred
Procópio; Requerimento de informação
nº: 6410/2021 do Vereador Yuri Moura;
Requerimento de Informação nº:
6446/2021 da Vereadora Gilda Beatriz;
Indicações nº: 6121, 6159, 6165, 6336,
6340, 6341, 6343, 6344, 6349, 6355,
6416 à 6428, 6430 à 6435, 6438 à 6445,
6447 à 6450, 6454, 6455, 6457, 6459 à
6467, 6471 à 6473, 6475 à 6477, 6479,
6481, 6483 à 6485, 6487 à 6490, 6492 à
6500, 6504 à 6506, 6508 à 6513 e
6516/2021. Registre-se que às dezesseis horas e trinta e sete minutos, a
sessão foi suspensa por dez minutos.
Registre-se que a sessão foi retomada
às dezessete horas e vinte e seis minutos. Terminada a leitura do Expediente o
Vereador Júnior Coruja solicitou a inversão de pauta e com a anuência dos
demais Vereadores passou à ORDEM
DO DIA: Colocado em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei GP nº: 369/2021
(CMP 4080/2021). O Projeto foi aprovado com 15 votos. Colocado em discussão e votação única a Emenda Aditiva nº: 5425/2021 do Vereador Eduardo
do Blog. A Emenda foi aprovada com 12
votos. Registre-se que o Vereador Yuri
Moura votou contra a Emenda e solicitou que fosse consignada sua justificativa. Disse que a emenda do Vereador
Eduardo do Blog não parece ser matéria
para LDO, e sim para LOA ou para discussão do plano diretor. Enfatizou que
boa parte das emendas apresentadas
se enquadra nesse quesito. Afirmou que
apesar de concordar com o mérito e com
o indicativo de políticas públicas que a
matéria traz, seu voto é “não” por conta
da discordância que tem com a emenda
no projeto da LDO. Registre-se a ausência do Vereador Maurinho Branco. Colocado em discussão e votação única a
Emenda Aditiva nº: 5426/2021 do Vereador Eduardo do Blog. A Emenda foi
aprovada com 11 votos. Registre-se que
o Vereador Yuri Moura votou contra a
Emenda. Registre-se a ausência do
Vereador Maurinho Branco e do Vereador Octavio Sampaio. Colocado em
discussão e votação única a Emenda
Aditiva nº: 5624/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Emenda foi aprovada com
14 votos. Registre-se a ausência do Vereador Maurinho Branco. Colocado em
discussão e votação a Emenda Aditiva
nº: 5625/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Emenda foi aprovada com 12 votos. Registre-se a ausência do Vereador
Eduardo do Blog, do Vereador Maurinho
Branco e do Vereador Octavio Sampaio.
Colocado em discussão e votação única
a Emenda Aditiva nº: 5626/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Emenda foi
aprovada com 13 votos. Registre-se a
ausência do Vereador Maurinho Branco
e do Vereador Octavio Sampaio. Colocado em discussão e votação única a
Emenda Aditiva nº: 5627/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Emenda foi reprovada com 10 votos. Registre-se que
a Vereadora Gilda Beatriz votou a favor
a Emenda. Registre-se a ausência do
Vereador Gil Magno, do Vereador Junior
Paixão, do Vereador Maurinho Branco e
do Vereador Octavio Sampaio. Colocado em discussão e votação única a
Emenda Aditiva nº: 5628/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Emenda foi aprovada com 10 votos. Registre-se a ausência
do Vereador Dudu, do Vereador Eduardo do Blog, do Vereador Junior Paixão,
do Vereador Maurinho branco e do Vereador Octavio Sampaio. Colocado em
discussão e votação única a Emenda
Aditiva nº: 5629/2021 da Vereadora Gilda Beatriz. A Emenda foi aprovada com
9 votos. Registre-se a ausência do Vereador Dudu, do Vereador Eduardo do
Blog, do Vereador Junior Paixão, do Vereador Octavio Sampaio e do Vereador
Yuri Moura. Colocado em discussão e
votação a Emenda Aditiva nº: 5659/2021
do Vereador Dr. Mauro Peralta. A Emenda foi aprovada com 10 votos. Registre-se que o Vereador Yuri Moura votou
contra a Emenda. Registre-se a ausência do Vereador Eduardo do Blog, do
Vereador Maurinho Branco e do Vereador Octavio Sampaio. Registre-se que
o Vereador Ronaldo ramos solicitou que
fosse consignado o seu PELA ORDEM.
Comentou sobre o aniversário de trinta e
um anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Relatou que o ECA
trouxe diversos avanços com mudanças
em políticas públicas no sentido de ver a
criança e o adolescente. Enfatizou que
ainda necessita de muitos avanços, tendo a educação como grande oportunidade de fazer essa transformação.
Disse que já fez diversos encaminhamentos para a Secretaria de Saúde e para
a Secretaria de Assistência Social, solicitando informações das políticas públicas da criança e do adolescente, para
que se faça um grande evento em prol
dessas políticas do ECA na câmara. Terminada a ORDEM DO DIA, o Senhor
Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos para fazer
uso da tribuna, convidando assim o primeiro Vereador: 1) MARCELO LESSA,
LÍDER DO SOLIDARIEDADE – Iniciou
a sua fala cumprimentando a Presidên-

cia, os demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Solicitou ao Prefeito Interino Hingo
Hammes que reveja o cargo de chefia
da Secretaria de Obras, pois havia uma
pessoa a sua frente há trinta e sete anos
que já conhecia a cidade, o senhor Passarinho. Frisou que Passarinho não é
político e atende a todos. Citou a
prestação de contas de seis meses de
mandato, agradecendo à Secretaria de
Obras, à COMDEP com o Presidente
Leonardo e toda sua equipe, pelo excelente trabalho. Relatou que encontrou
um bairro largado do governo passado,
com as lixeiras que ficavam no meio da
rua e hoje as lixeiras estão sendo colocadas em locais adequados com jardins
ao redor. Falou que o Gabriel da Pedro
Ivo, que trabalhou no governo anterior,
critica o trabalho do atual governo apenas por estar desempregado. Comentou
que começou a trabalhar aos quatorze
anos e levava alimento para casa, honrando seu pai e sua mãe, lembrando
que nunca perdeu sua essência. Afirmou que as ruas da Pedro Ivo serão asfaltadas, assim como os outros vereadores levarão melhorias para os bairros onde residem. Agradeceu e despediu-se. 2) DOMINGOS PROTETOR,
LÍDER DO PSC – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Agradeceu ao Prefeito Interino
Hingo Hammes por ter proporcionado as
castrações animais no Bingen, também
parabenizou o Secretário de Saúde Aloísio Barbosa pelo apoio. Citou o incidente
de um cachorro jogado no chafariz na
Praça da Inconfidência por um morador
de rua. Agradeceu ao Presidente da
COMDEP Leonardo, que tem feito um
trabalho muito bacana, ao Secretário de
Defesa Civil Coronel Gil Kempers, que
também vem fazendo um ótimo trabalho.
Enfatizou que ambos os auxiliaram na
causa animal. Registre-se que o Vereador Yuri Moura assumiu a Presidência.
Agradeceu e despediu-se. 3) JUNIOR
CORUJA, DO PSD – Iniciou a sua fala
cumprimentando os demais Vereadores,
os presentes, a imprensa e os telespectadores. Registrou que é um dia especial
para todos que utilizam o transporte público na cidade, por conta da notícia dos
veículos de comunicação; a notificação
do Tribunal de Contas enfatiza que o governo municipal terá noventa dias para
realizar o procedimento licitatório do
transporte coletivo da cidade nas linhas
atendidas pela viação Cascatinha. Como
presidente de transporte público, acompanhado do Vereador Yuri Moura na
maioria das vezes e do seu chefe de gabinete Leandro Kronemberg, fiscalizou e
cobrou durante várias madrugadas, até
mesmo antes de ser vereador, com o objetivo de lutar pelos rodoviários e pelos
usuários. Afirmou que em breve terá a
licitação citada, além dos contratos das
viações Petro Ita, Cidade das Hortênsias
que terminam em dois mil e vinte e cinco
não possuem autorização de renovação.
Ressaltou que a auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas, junto do Ministério
Público, apontou diversas irregularidades
nos cálculos das tarifas de ônibus da operação da empresa da viação Cascatinha
sem licitação. Falou que entende que essas irregularidades são gravíssimas levantadas pelo Tribunal de Contas. Firmou compromisso com a população petropolitana, cobrando, junto do poder executivo, a prestação do serviço do transporte público com qualidade, eficiência e
dignidade. Solicitou ao Sindicato dos
Rodoviários que acompanhe todo o processo licitatório para garantir os direitos
trabalhistas dos rodoviários, evitando a
covardia ocorrida em dois mil e onze, na
qual muitos não receberam, pois os trabalhadores não merecem ser castigados
novamente. Agradeceu à população pela
confiança em seu mandato. Comentou
que diariamente o povo entra em contato
com seu gabinete realizando denúncias,
como moradores do Roseiral e Jardim
Salvador que mantém contato constante,
que vem sofrendo com a irresponsabilidade da viação Cascatinha. Reiterou seu
apoio ao Prefeito Interino Hingo Hammes
que teve atitude de estar sempre do seu
lado desde seu primeiro mandato e ajudando à população dos distritos. Enfatizou a obra que será realizada na rua
atrás do Parque de Exposições em Itaipava. Esteve lá e fez um vídeo, ligou
para o Deputado Hugo Leal solicitando
uma verba para tal obra que foi confirmada. Agradeceu e despediu-se. 4) DR.
MAURO PERALTA, LÍDER DO PRTB –
Iniciou a sua fala cumprimentando os
demais Vereadores, os presentes, a imprensa e os telespectadores. Saudou
um telespectador frequente do canal
noventa e oito, Sebastião Jorge de Faria
residente do Brejal e também saudou a
Dra. Kycia Maria Rodrigues que o pediu
que fizesse uma lei para lembrar o julho
amarelo da hepatite. Agradeceu aos vereadores que votaram favoravelmente ao
projeto de desvinculação dos médicos,
embora precise passar pelo prefeito.
Disse que no dia seguinte terá uma reunião com o Prefeito Interino Hingo
Hammes, com o Delegado do CREMERJ
Guilherme Toledo, com a Presidente da
Associação Médica de Petrópolis Dra.
Odete Odalia Tavares Costa e a Presidente do Sindicato Médico de Petrópolis
Dra. Margarida Machado Gomes. Falou
que estará na reunião representando a
Federação Nacional dos Médicos da qual
é membro do Conselho Fiscal e a Confederação Nacional dos Médicos. Terminada a fala dos Vereadores e NADA
MAIS HAVENDO A TRATAR, a Presidência, às dezenove horas e quarenta e dois
minutos, declarou encerrada a sessão,
convocando os Senhores Vereadores
para a próxima sessão, que ocorrerá em
treze de julho de dois mil e vinte e um, às
dezesseis horas. Escrevo, atesto e assino para fazer constar, Isabel Cristina Carneiro Ferreira da Silva, Assessora para
Procedimentos Públicos. Registre-se e
publique-se.
Isabel Cristina Carneiro
Ferreira da Silva
CORRIGENDA
Despacho Interlocutório Processo
CMP ADM: 1514 de 2020. Onde se lê
“1514 de 2021” Leia-se “1514 de 2020”
CORRIGENDA
Despacho Interlocutório Processo
CMP ADM: 1396 de 2020. Onde se lê
“1396 de 2021” Leia-se “1396 de 2020”
Despacho Interlocutório
Processo CMP ADM: 351 de 2021: ao
requerente solicitamos o comparecimento no prazo de até 05 (cinco) dias nesta
Câmara Municipal.
Departamento Administrativo da
Câmara Municipal de Petrópolis, em 20
de julho de 2021.
Rejane Strzalkowski Canário Costa –
Diretora Administrativa

