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PROCESSO CMP Nº 693/2023

Petrópolis, 31 de janeiro de 2023.
À Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Petrópolis,
Exmos. Srs. Colegas Vereadores,
Venho, por meio deste, na forma do Art. 
11, §1º do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Petrópolis – Resolução nº 
125, de 14 de dezembro de 2012, bem 
como do Art. 38, IX da Lei Orgânica do 
Município de Petrópolis, apresentar DE-
CLARAÇÃO DE RENÚNCIA à esta Ilustre 
Mesa Diretora, em razão de posse no car-
go de deputado estadual a se dar neste 
1º de fevereiro de 2023, na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Solicito, destarte, que a presente declara-
ção seja lida no expediente da sessão des-
te 31 de janeiro de 2023 e publicada no 
Órgão Oficial do Legislativo, para que se 
torne efetiva e irretratável nos termos da lei.
Por fim, em observância ao Art. 8º, §4º do 
Regimento Interno, apresento em anexo 
“Declaração de bens e fontes de renda”, 
qual seja, a Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda, exercício 2022, 
transmitida à autoridade fiscal.
Sigo com a certeza de que VV. Exas. 
Permanecerão zelando pelos anseios do 
povo petropolitano.

Yuri Moura
Vereador

EDITAL DIV. Nº 001/2023 
(Publicado em 31/01/2023)

O Presidente da Câmara Municipal de 
Petrópolis e a Comissão de Segurança 
Pública, Serviços Públicos e Defesa do 
Consumidor, de acordo com o Proces-
so Adm. CPM Nº 121/2023 e, conforme 
estabelece a Resolução n° 88/2016, 
COMUNICAM que será realizada a Audi-
ência Pública, no dia 03 de fevereiro de 
2023, às 19h, no Salão da Capela Nossa 
Senhora Aparecida, localizado na Estr. 
da Fazenda Inglesa, nº 5463, Fazenda 
Inglesa, a fim de abordar assuntos sobre 
o tema “Resgate da Fazenda Inglesa dos 
anos de abandono”.

Júnior Coruja
Presidente

Octávio Sampaio
Presidente da Comissão de Segurança 
Pública, Serviços Públicos e Defesa do 

Consumidor 

EDITAL DIV. Nº 002/2023

De acordo com o Art. 12, I, do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de 
Petrópolis e conforme Processo CMP nº 
693/2023, pelo presente, convoco para 
comparecer a esta Casa Legislativa, no 
dia 02 de fevereiro de 2023, às 14h, para 
tomar posse como Vereadora, a Sra. Júlia 
Casamasso Mattoso, na condição de pri-
meira suplente.
Gabinete da Mesa da Câmara Munici-
pal de Petrópolis, em 01 de fevereiro de 
2023.

Júnior Coruja
Presidente

Fred Procópio 
1º Vice-Presidente
Octávio Sampaio

2º Vice-Presidente
Gilda Beatriz
1ª Secretária

Domingos Protetor
2º Secretário

EDITAL DIV. Nº 003/2023

O Presidente da Câmara Municipal de 
Petrópolis e a Comissão de Obras e 
Assuntos Comunitários, de acordo com 
o Processo Adm. CMP Nº 174/2023 e, 
conforme estabelece a Resolução n° 
88/2016, COMUNICAM que será reali-
zada a Audiência Pública, no dia 09 de 
fevereiro de 2023, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Petrópolis, a fim 
de abordar assuntos sobre “os contratos 
firmados entre a Sociedade Empresária 
Águas do Imperador e o Município de 
Petrópolis”.

Júnior Coruja
Presidente
Léo França

Presidente da Comissão de Obras e 
Assuntos Comunitários 

ATO ME ADM 038/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º - EXONERAR, do cargo de pro-
vimento em comissão de Assistente de 
Apoio às Comissões, símbolo CC-4, a 
servidora Maria Claudia da Costa Correa, 
matrícula nº 1744.104/21. 
 Art. 2º- O presente ATO entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2023.
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATO ME ADM 039/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º - EXONERAR, do cargo de provi-
mento em comissão de Assessor Parla-
mentar, símbolo CC-3, o servidor João 
Victor Quimas da Motta Coimbra, matrí-
cula nº 1789.094/22. Conforme processo 
protocolado sob o 188/2023 pelo Gabine-
te da Vereadora Gilda Beatriz.
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do dia 01 de fevereiro de 2023. 
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATO ME ADM 040/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º- NOMEAR, nos termos da Lei nº 
6.749 de 04 de maio de 2010, bem como 
suas alterações posteriores, para ocupar 

o cargo de provimento em comissão de 
Assessor Parlamentar - símbolo CC-3, 
Maria Claudia da Costa Correa, conforme 
processo protocolado sob o nº 188/2023, 
pelo Gabinete da Vereadora Gilda Be-
atriz. Cargo vago em função do Ato Me 
Adm 039/2023.
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do dia 02 de fevereiro de 2023.
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATO ME ADM 041/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º - EXONERAR, do cargo de provi-
mento em comissão de Oficial de Gabine-
te, símbolo CC-4, o servidor Gustavo de 
Miranda Lopes, matrícula nº 1807.006/23. 
Conforme processo protocolado sob o 
195/2023 pelo Gabinete da Vereadora 
Gilda Beatriz.
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do dia 01 de fevereiro de 2023. 
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATO ME ADM 042/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º- NOMEAR, nos termos da Lei nº 
6.749 de 04 de maio de 2010, bem como 
suas alterações posteriores, para ocupar 
o cargo de provimento em comissão de 
Oficial de Gabinete - símbolo CC-4, Pedro 
Moura Pereira, conforme processo proto-
colado sob o nº 195/2023, pelo Gabinete 
da Vereadora Gilda Beatriz. Cargo vago 
em função do Ato Me Adm 041/2023.
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do dia 02 de fevereiro de 2023.
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATO ME ADM 043/2022

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º- NOMEAR, nos termos da Lei 
nº 6.749 de 04 de maio de 2010, bem 
como suas alterações posteriores, para 
ocuparem os cargos de provimento em 
comissão de: Assessor do 1º Secretário, 
símbolo CC-3, João Victor Quimas da 
Motta Coimbra e Assistente de Apoio às 
Comissões, símbolo CC-4, Gustavo de 
Miranda Lopes. Cargos vagos em função 
do Atos Me Adm 027 e 038/2023, respec-
tivamente.
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do dia 02 de Fevereiro de 
2023.
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATO ME ADM 044/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º- NOMEAR, nos termos da Lei nº 
6.749 de 04 de maio de 2010, bem como 
suas alterações posteriores, para ocu-
par o cargo de provimento em comissão 
de Oficial de Gabinete - símbolo CC-4, 
Alexandre Melandre, conforme proces-
so protocolado sob o nº 197/2023, pelo 
Gabinete da Vereador Fred Procópio. 
Cargo vago em função do Ato Me Adm 
012/2023.
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do dia 02 de fevereiro de 2023.
Gabinete da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, em 01 de fevereiro 
de 2023.

Junior Coruja
Presidente

Fred Procópio
1º Vice-Presidente

Octavio Sampaio
2º Vice-Presidente

Gilda Beatriz
1º Secretário

Domingos Protetor
2º Secretário

ATA DA 02ª SESSÃO DO 1º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2023

Aos dezenove dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e vinte e três, centésimo 
septuagésimo nono ano de Fundação da 
cidade de Petrópolis, no Salão Plenário 
da Câmara Municipal de Petrópolis, verifi-
cado o quórum e havendo número legal, 
ás dezesseis horas e dezenove minutos, 
o Senhor Presidente Vereador Júnior Co-
ruja, 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 a Primeira Secretária, 
Vereadora Gilda Beatriz, que realizasse a 
leitura da ata anterior e do expediente. 
Realizada a leitura da ata anterior, esta 
restou aprovada. EXPEDIENTE: Projeto 
de Lei nº: 0251, 0340 e 0341/2023 do Ve-
reador Fred Procópio; Projeto de Lei nº: 
0263/2023 do Vereador Dudu; Emenda 
Modificativa nº: 0347/2023da Vereadora 
Gilda Beatriz; Requerimento de Informa-
ção nº: 0369/2023 do Vereador Marcelo 
Chitão; Requerimento de Informação nº: 
0255, 0256 e 0257/2023 do Vereador Yuri 
Moura; Requerimento de Informação nº: 
0323/2023 do Vereador Eduardo do Blog; 
Requerimento de Informação nº: 
0339/2023 do Vereador Fred Procópio; 
Indicação Legislativa nº: 0249/2023 do 
Vereador Yuri Moura; Indicações nº: 0227 
à 0237, 0241, 0242, 0245, 0246, 0259, 
0260, 0264, 0266, 0268, 0269, 0272, 
0277, 0279 à 0316, 0318 à 0320, 0322 e 
0325 à 0338/2023. Terminada a leitura do 
Expediente o Senhor Presidente, passou 
a palavra aos Senhores Vereadores ins-
critos para fazer uso da tribuna, convidan-
do assim o primeiro Vereador: 1) MAR-
CELO LESSA, LIDER DO SOLIDARIE-
DADE – Iniciou a sua fala cumprimentan-
do os demais Vereadores, os presentes, 
a imprensa e os telespectadores. Falou 
em relação ao serviço que a Prefeitura 
vem fazendo no Bairro Alto Independên-
cia, o qual esteve no local presenciando o 
serviço de qualidade e afirmou que o bair-
ro precisa muito de atenção. Disse que ao 
conversar com o Secretário e com o Pre-
feito, disseram que aumentarão o efetivo 
para a manutenção e limpeza do bairro. 
Afirmou que isto é muito importante, não 
somente no bairro Independência, mas 
como em todos os bairros da cidade, para 
quando vierem às chuvas, possamos es-
tar preparados para pelo menos evitar 
bueiros entupidos, ou alguma manuten-
ção que poderia ser feita e que ficou para 
trás e venha causar o caos aos morado-
res. Afirmou estar muito feliz ver todas as 
reformas que estão acontecendo na cida-
de, pois quer o melhor para a população. 
Disse que não adianta vir para esta Casa 
e concordar com tudo que está errado e 
que nunca fará isto, mesmo tendo seus 
defeitos, vem tentando no seu dia a dia, 
ser uma pessoa melhor. Afirmou que a 
cada dia que passa enxerga que está 
evoluindo, o deixando mais feliz, mesmo 
com todas as dificuldades que vem acon-
tecendo, Deus vem lhe dando forças. Dis-
se que tudo isso vem dando forças para 
estar lutando pelos professores, pelas 
pessoas que não tem um transporte púbi-
co de qualidade e para aquelas pessoas 
que estão aguardando na fila para um 
exame. Mencionou que tentaram de tudo 
para lhe prejudicar e pará-lo. Falou que 
muitas das vezes chegava nesta Casa 
Legislativa e se exaltava, mas nunca fez 
covardia com ninguém. Agradeceu ao 
seu Advogado Jordani, ao seu Coordena-
dor de gabinete Felipe Backer e a todos 
os integrantes de seu gabinete por acre-
ditarem em seu trabalho e por estarem 
acreditando que podem fazer uma cidade 
melhor. Mencionou que fará um ano da 
tragédia que assolou nossa cidade, tragé-
dia essa que deixou ferida aberta, e afir-
mou que temos a plena condição de fazer 
uma cidade melhor e que é isto que a 
população espera dos Vereadores, dos 
Secretários e do Prefeito. Agradeceu e 
despediu-se. 2) DOMINGOS PROTE-
TOR, LÍDER DO PSC – Iniciou a sua fala 
cumprimentando os demais Vereadores, 
os presentes, a imprensa e os telespecta-
dores. Disse ter acabado de receber um 
pedido de ajuda para um quati que comeu 
lixo e se intoxicou. Ressaltou que com o 
desmatamento, estes animais às vezes 
procuram alimentos no lixo. Disse que 
não é o Vereador, o cidadão comum ou 
protetor de animais que tem que resolver 
os problemas dos animais na cidade, mas 
sim os órgãos competentes, como os ór-
gãos Municipais, Estaduais e Federais. 
Disse que os animais domésticos são tu-
telados pelo município, os animais silves-
tres são tutelados pelo Estado ou a Fede-
ração. Falou que em Petrópolis não te-
mos nenhum Órgão competente do Go-
verno do Estado e nem do Governo Fede-
ral para resgate, acolhimento e reintrodu-
ção destes animais silvestres acidenta-
dos. Afirmou que o animal silvestre não 
pode ser transportado por cidadãos co-
muns por não terem habilidades, poden-
do sofrer algum acidente e também por 
ser contra lei, sendo crime federal a quem 
não tiver autorização para captura destes 
animais. Falou que estará fazendo um 
ofício para o Governo do Estado e Gover-
no Federal, para que tenha uma resposta 
rápida destes órgãos competentes. Para-
benizou o Giro Serra por ter filmado o 
nascimento de umas capivaras na Aveni-
da Barão há um mês. Disse que o maior 
predador da natureza e do animal silves-
tre é o homem, quando desmata, polui, e 
principalmente quando não assume sua 
responsabilidade que é cuidar destes ani-
mais. Enfatizou que fará uma campanha 
forte para que possamos ter os órgãos 
reestruturados e estruturados para o so-
corro destes animais que sofrem com o 
crescimento da população e das grandes 
Metrópoles. Agradeceu e despediu-se. 3) 
DR. MAURO PERALTA, LÍDER DO 
PRTB – Iniciou a sua fala cumprimentan-
do os demais Vereadores, os presentes, 
a imprensa e os telespectadores. Mencio-
nou que ontem foi aniversário de faleci-
mento do Padre Quinha, e que realizaram 
uma missa em Itaipava tendo mais de 
seiscentas pessoas presentes e que infe-
lizmente, a Prefeitura cortou o convênio 
com a Associação Oficina de Jesus. Dis-
se ter ligado para o Fernando, o qual lhe 
disse que a culpa era da oficina. Pediu a 
ajuda de o Vereador Gil Magno para re-
solver junto com o Prefeito, pois a obriga-
ção de recolher o povo da rua é da Prefei-
tura. Falou que a ONG do Padre Quinha 
já recuperou mais de trezentas pessoas 
alcoólatras, dependentes químicos e que 
hoje são pessoas reintegradas a socieda-
de. Disse que o Padre Quinha não mor-
reu, continua vivo, pois ele jamais soube 
dizer não e que é impossível que a oficina 
criada por ele receba um não do Governo 
Municipal. Falou que precisam procurar o 
erro para que voltem este convênio e que 
seja melhorado. Mencionou que esteve 
no domingo no aniversário da cidade de 
Paraíba do Sul, prestigiando o Vereador 
Junior Paixão que recebeu o Título de Ci-
dadão de Paraíba do Sul assim como a 
Deputada Dani Cunha que recebeu o 
mesmo Título. Afirmou que a Deputada 
prometeu fazer uma Emenda para cida-
de. Comentou que no final da rua, perto 
da oficina do Rogério no bairro Duarte da 
Silveira existe uma ponte que não tem 
nem mais balaústres, tendo caído quatros 
carros dentro do rio. Disse que esteve 
com Secretário de Obras Ronaldo Ramos 
que mandou uma equipe do secretário de 
transporte para medirem esta ponte e 
acredita que a Prefeitura realizará esta 
obra tão importante. Mencionou que vive-
mos um problema sério de exames, e 

como Presidente da Comissão de Saúde 
está fazendo um levantamento do núme-
ro de pacientes esperando por cirurgias 
simples e que precisam resolver esse 
problema. Disse que cabe a Câmara de 
Vereadores cobrarem do Prefeito e de o 
Secretário, uma melhoria neste número 
de exames retidos principalmente das 
pessoas mais carentes que não tem pla-
no de saúde. Agradeceu e despediu-se. 
4) GIL MAGNO, DO DC– Iniciou a sua 
fala cumprimentando a Presidência, os 
demais Vereadores, os presentes, a im-
prensa e os telespectadores. Falou que 
teve a satisfação de fazer uma visita na 
Comunidade do Alto Independência, jun-
tamente com o Prefeito Rubens Bomtem-
po e todo o seu Secretariado, faltando 
somente dois Secretários por motivos 
pessoais. Disse que pôde verificar o 
quanto é importante a presença do Pre-
feito na Comunidade, pois foi uma reu-
nião para escutar a população, onde 
mostraram inúmeras servidões, mostra-
ram iluminação precária, a parte da lim-
peza, dos assoreamentos de toda a parte 
de micro drenagem e com vários bueiros 
entupidos. Falou que este projeto será 
espalhado para todos os bairros do Muni-
cípio e que é muito importante que a Pre-
feitura esteja presente. Comentou que a 
Secretária de Educação colocará abaixo, 
uma escola sucateada no bairro Alto In-
dependência e reconstruirá uma nova 
instituição de ensino. Agradeceu a todos 
os Secretários presentes na reunião e ao 
Prefeito Rubens Bomtempo. Deixou uma 
satisfação a Comunidade que tanto o pro-
curam em especial os moradores da Es-
trada das Arcas, da Servidão Celita Oli-
veira Amaral e a Estrada Correa da Vei-
ga. Disse que são vias importantes e que 
lamentavelmente devido a quinze a vinte 
dias de chuvas incessantes, provocou 
inúmeros buracos chegando a ponto de 
paralisar a linha de ônibus e agradeceu a 
toda a equipe da Secretaria de Obras, da 
COMDEP que foram envolvidas nessas 
operações para deixar funcionando a Es-
trada Correa da Veiga. Pediu a compre-
ensão dos moradores para entender que 
a condição climática provoca isso e afir-
mou que tem Vereador presente na co-
munidade assim como tem um Prefeito 
comprometido. Agradeceu e despediu-
-se. 5) LÉO FRANÇA, LIDER DO PSB – 
Iniciou a sua fala cumprimentando os de-
mais Vereadores, os presentes, a impren-
sa e os telespectadores. Disse ter sido 
convidado pelo Prefeito Rubens Bomtem-
po para ir dar início às obras no CEI 
Águas Lindas, ficando muito feliz, pois é 
uma obra que estava parada a bastante 
tempo. Falou que teve a felicidade dessa 
obra ser licitada pela COMDEP, pelo Pre-
sidente Cedenir, obra está que trará se-
gurança a todas as crianças que freqüen-
tarão este espaço. Comentou que foi no 
bairro Alto Independência, onde a Prefei-
tura está fazendo o programa Nosso Bair-
ro, tendo algumas demandas de seu ga-
binete as quais levou para o Prefeito que 
prontamente atendeu. Afirmou que a par-
tir de semana que vem a Comunidade do 
Serrinha vai receber uma nova ilumina-
ção de led, terá a quadra reformada e 
ganhará um parquinho e mais uma área 
de lazer. Disse que foram na quadra do 
Cruzeiro e que o Prefeito prontamente 
atendeu ao pedido de seu gabinete junta-
mente com as dos moradores e fará a 
reforma da quadra. Mencionou ter partici-
pado de uma audiência pública e ressal-
tou ter sido muito boa, conseguindo uma 
vitória muito grande, pois a Águas do Im-
perador se comprometeu a fazer todo o 
saneamento básico na Comunidade do 
Alto Independência. Disse que precisam 
cada vez mais fazer políticas públicas e 
falarem a verdade para as pessoas de 
Araras, para saberem quem são os agen-
tes públicos, não dando mais para convi-
ver com a traição. Disse ser lamentável 
que em dois mil e vinte três tenha pesso-
as que não cumprem acordo político. 
Agradeceu e despediu-se. 6) HINGO 
HAMMES, DO UNIÃO BRASIL – Iniciou 
a sua fala cumprimentando os demais Ve-
readores, os presentes, a imprensa e os 
telespectadores. Disse que a equipe do 
seu gabinete esteve ontem no Parque 
Cremerie, onde fizeram um vídeo com 
algumas questões de que o Parque Cre-
merie estava muito largado. Mencionou 
que hoje a equipe do Governo estava no 
parque juntamente com o Prefeito e o Se-
cretariado para realizar a conservação do 
Parque Cremerie. Disse que os vizinhos 
do parque ficaram surpresos e disseram 
que se soubessem que o Governo agisse 
tão rápido, teria ligado para o Vereador 
antes. Agradeceu ao Governo Municipal 
pela agilidade de ir lá resolver os proble-
mas do parque. Comentou que foi apro-
vado no dia vinte sete de dezembro de 
dois mil e vinte e dois, uma alteração na 
Lei do SUS, onde previa a telemedicina e 
ressaltou que possam estar regulamen-
tando aqui no Município a telemedicina 
para estar facilitando o serviço da cidade, 
sendo uma nova realidade, tendo alguns 
Postos de Saúde afastados da cidade e 
sendo uma alternativa para suprir a ca-
rência dos médicos. Lembrou que hoje 
faz exatamente dois anos que tivemos a 
primeira dose de vacina contra a Co-
vid-19 no Município, sendo um dia emble-
mático e agradeceu a população por ter 
abraçado a vacinação, fazendo com que 
pudéssemos retornar com as atividades 
econômicas e com as aulas das escolas. 
Fez um apelo a todos os pais e mães 
para que levem seus filhos para se vaci-
narem e mencionou que no Centro de 
Saúde as vacinas estão acontecendo. 
Disse ter feito um Requerimento de Infor-
mação ao Governo Municipal em relação 
ao Natal Imperial, pedindo esclarecimen-
tos a quatorze itens, porém, apenas dez 
foram respondidos e que vai reiterar este 
pedido. Deixou claro que esteve à frente 
da Prefeitura durante um ano e sempre 
teve o cuidado de imprimir todos os pedi-
dos de informações, de fazer em mídia, 
entregar para o Vereador solicitante e 
mostrando a transparência do processo, 
mas que infelizmente, a Prefeitura sugere 
que o Vereador vá até secretaria para ti-
rar Xerox ou para pegar a mídia, achando 
isto no mínimo uma falta de respeito com 
os Vereadores e com a Casa Legislativa. 
Agradeceu e despediu-se. Terminada a 
fala dos Vereadores passou à ORDEM 
DO DIA: Colocado em discussão e vota-
ção única o GP Veto nº: 778/2022 (CMP 
6333/2022). O Veto foi rejeitado com 15 
votos. Colocado em discussão e votação 
única o GP Veto nº: 776/2022 (CMP 
6334/2022). O Veto foi rejeitado com 14 
votos. Registre-se a ausência do Verea-
dor Marcelo Lessa. Colocado em discus-
são e votação única a Redação final do 
Projeto de Lei nº: 1584/2022 da Vereado-
ra Gilda Beatriz. A Redação foi aprovada 
com 14 votos. Registre-se a ausência do 
Vereador Eduardo do Blog. Colocado em 
discussão e votação única a Redação fi-
nal do Projeto de Lei nº: 1631/2022 do 
Vereador Octavio Sampaio. A Redação 
foi aprovada com 15 votos. Colocado em 
votação e discussão única o Requerimen-
to de Inclusão nº: 0422/2023 do Vereador 
Léo França. O Requerimento foi aprova-
do com 12 votos. Registre-se a ausência 
do Vereador Dudu, do Vereador Fred Pro-
cópio e do Vereador Octavio Sampaio. 
Colocado em 1ª e 2ª discussão e votação 
o GP Projeto de Lei nº: 291/2023 (CMP 
0262/2023). O Projeto foi aprovado com 
14 votos. Registre-se a ausência do Vere-
ador Octavio Sampaio. Colocado em dis-
cussão e votação única a Redação Final 
do GP Projeto de Lei nº: 789/2022 (CMP 
6401/2022). A Redação foi aprovada com 
11 votos. Registre-se a ausência do Vere-
ador Dudu, do Vereador Eduardo do Blog, 

da Vereadora Gilda Beatriz e do Vereador 
Octavio Sampaio. Colocado em 2ª dis-
cussão e votação o Projeto de Resolução 
nº: 5698/2022 do Vereador Dr. Mauro Pe-
ralta. O Projeto foi aprovado com 13 vo-
tos. Registre-se a ausência do Vereador 
Eduardo do Blog e do Vereador Yuri Mou-
ra. Colocado em 2ª discussão e votação o 
Projeto de Resolução nº: 5804/2022 do 
Vereador Hingo Hammes. O Projeto foi 
aprovado com 12 votos. Registre-se a au-
sência do Vereador Hingo Hammes, do 
Vereador Octavio Sampaio e do Vereador 
Yuri Moura. Colocado em 1ª discussão e 
votação o Projeto de Lei nº: 4927/2022 do 
Vereador Hingo Hammes. O Projeto foi 
aprovado com 13 votos. Registre-se a au-
sência do Vereador Eduardo do Blog e do 
Vereador Octavio Sampaio. Registre-se 
que o Vereador Fred Procópio assumiu a 
Presidência. Colocado em discussão e 
votação única o Requerimento de Inclu-
são nº: 0383/2023 do Vereador Júnior 
Coruja. O Requerimento foi aprovado 
com 12 votos. Registre-se a ausência do 
Vereador Eduardo do Blog, do Vereador 
Hingo Hammes e do Vereador Octavio 
Sampaio. Colocado em 1ª e 2ª discussão 
e votação o Projeto de Lei nº: 6598/2022 
do Vereador Júnior Coruja. O Projeto foi 
aprovado com 12 votos. Registre-se a au-
sência do Vereador Eduardo do Blog, do 
Vereador Hingo Hammes e do Vereador 
Octavio Sampaio. Registre-se que o Ve-
reador Júnior Coruja assumiu a Presidên-
cia. Colocado em discussão e votação 
única o Requerimento de Inclusão nº: 
0393/2023 do Vereador Yuri Moura. O 
Requerimento foi aprovado com 11 votos. 
Registre-se a ausência do Vereador Dr. 
Mauro Peralta, do Vereador Hingo Ham-
mes, do Vereador Marcelo Lessa e do 
Vereador Octavio Sampaio. Colocado em 
discussão e votação única as Indicações 
Legislativas nº: 2486/2021, 3974/2022 e 
0411/2023 do Vereador Yuri Moura.  As 
Indicações foram aprovadas em bloco 
com 10 votos. Registre-se a ausência do 
Vereador Dr. Mauro Peralta, do Vereador 
Dudu, da Vereadora Gilda Beatriz, do Ve-
reador Hingo Hammes e do Vereador Oc-
tavio Sampaio. Colocado em discussão e 
votação única o Requerimento de Inclu-
são nº: 0423/2023 da Mesa Diretora. O 
Requerimento foi aprovado com 12 votos. 
Registre-se a ausência da Vereadora Gil-
da Beatriz, do Vereador Marcelo Lessa e 
do Vereador Octavio Sampaio. Colocado 
em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto 
de Lei nº: 0420/2023 da Mesa Diretora. O 
Projeto foi aprovado com 12 votos. Regis-
tre-se a ausência da Vereadora Gilda Bea-
triz, do Vereador Marcelo Lessa e do Vere-
ador Octavio Sampaio. Registre-se que o 
Vereador Léo França pediu DESTAQUE à 
Indicação nº: 0201/2023 do Vereador Jú-
nior Coruja. A Indicação foi aprovada com 
09 votos. Registre-se a ausência do Vere-
ador Dudu, do Vereador Eduardo do Blog, 
do Vereador Hingo Hammes, do Vereador 
Junior Paixão, do Vereador Marcelo Lessa 
e do Vereador Octavio Sampaio. Colocado 
em discussão e votação única as Indica-
ções nº: 0040, 0041 e 0042/2023 do Vere-
ador Léo França; 0200 e 0202/2023 do 
Vereador Júnior Coruja; 3588, 3589 e 
3590/2022 do Vereador Fred Procópio; 
4516/2022 do Vereador Júnior Coruja; 
5904, 5905 e 5906/2022 do Vereador Do-
mingos Protetor; 6288 e 6290 do Vereador 
Hingo Hammes; 6470 e 6472/2022 do Ve-
reador Dr. Mauro Peralta; 6503, 6517 e 
6518/2022 do Vereador Gil Magno. As In-
dicações foram aprovadas em bloco com 
15 votos. Terminada a ORDEM DO DIA e 
NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a 
Presidência, às dezenove horas e cin-
qüenta e um minutos, declarou encerrada 
a sessão, convocando os Senhores Vere-
adores para a próxima sessão, que ocor-
rerá em vinte e quatro de janeiro de dois 
mil e vinte e três, às dezesseis horas. 
Escrevo, atesto e assino para fazer cons-
tar, Alex Sander Souza de Freitas, Asses-
sor para Procedimentos Públicos. Regis-
tre-se e publique-se.

Alex Sander Souza de Freitas

ATA DA 03ª SESSÃO DO 1º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro 
do ano de dois mil e vinte e três, centési-
mo septuagésimo nono ano de Fundação 
da cidade de Petrópolis, no Salão Plená-
rio da Câmara Municipal de Petrópolis, 
verificado o quórum e havendo número 
legal, ás dezesseis horas e vinte e cinco 
minutos, o Vereador Octavio Sampaio, 
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 segundo Secretário, Vereador 
domingos Protetor, que realizasse a leitu-
ra da ata anterior e do expediente. Reali-
zada a leitura da ata anterior, esta restou 
aprovada. EXPEDIENTE: Projeto de Lei 
nº: 0116 e 0455/2023 do Vereador Yuri 
Moura; Projeto de Lei nº: 0454/2023 do 
Vereador Fred Procópio; Indicação Legis-
lativa nº: 0406/2023 do Vereador Junior 
Paixão; Indicações nº: 0346, 0349 à 
0351, 0353 à 0355, 0357 à 0363, 0373 à 
0382, 0384 à 0387,  0389 à 0391, 0394 à 
0397, 0401 à 0403, 0408, 0410, 0412, 
0413, 0415 à 0417, 0419, 0424, 0426, 
0427, 0429 à 0431, 0437, 0438, 0440, 
0441 e 0458/2023. GP Diversos nº: 
034/2023 (CMP 0370/2023); GP Diversos 
nº: 036/2023 (CMP 0367/2023). Termina-
da a leitura do Expediente o Senhor Pre-
sidente passou a palavra aos Senhores 
Vereadores inscritos para fazer uso da 
tribuna, convidando assim o primeiro Ve-
reador: 1) MARCELO LESSA, LIDER DO 
SOLIDARIEDADE – Iniciou a sua fala 
cumprimentando os demais Vereadores, 
os presentes, a imprensa e os telespecta-
dores. Disse que precisa de mudança na 
Lei Federal para que todas as denúncias 
feitas contra os Vereadores, que possa 
ter o nome do autor, pois tem muitas pes-
soas que fazem denúncias infundadas e 
não mostram a cara. Falou que esta 
acompanhando de perto a mudança que 
esta acontecendo no bairro Alto Indepen-
dência. Parabenizou a equipe da COM-
DEP, a Secretaria de Obras, a todos os 
Secretários envolvidos e ao Prefeito. Afir-
mou que o Prefeito colocará nova ilumi-
nação no bairro Morin e que a melhoria 
chegará a vários bairros da cidade. Apre-
sentou um gráfico do IDEB de Petrópolis 
de dois mil e dezessete e o atual que 
mostra que a cidade perde para a cidade 
de Areal. Afirmou que a educação precisa 
de mudanças para poder melhorar o 
aprendizado das crianças. Disse que 
apóia a troca das Diretoras das escolas 
uma vez que o IDEB esta abaixo da mé-
dia e as crianças precisam ter uma me-
lhor aprendizagem. Recebeu a noticia de 
que será realizada a obra de contenção e 
captação de água desde o pé da monta-
nha até a Rua General Marciano Maga-
lhães no bairro Morin. Falou que tem que 
fiscalizar as obras para não dar proble-
mas no futuro. Citou uma fabrica e casas 
que foram construídas em cima de uma 
galeria e que a Prefeitura terá que arcar 
com cerca de oitocentos mil reais para 
fazer uma nova galeria. Parabenizou o 
Secretário de Obras, Ronaldo Ramos 
pelo trabalho que vem realizando. Agra-
deceu e despediu-se. 2) GIL MAGNO, 
DO DC– Iniciou a sua fala cumprimentan-
do a Presidência, os demais Vereadores, 
os presentes, a imprensa e os telespecta-
dores. Disse que participou de uma reu-
nião com todo secretariado e o Prefeito 
Rubens Bomtempo. Parabenizou o Pre-
feito pelo seu aniversario. Falou que viu 
muito comprometimento de todas as se-
cretarias e a comunidade esta muito sa-

tisfeita com o trabalho que esta sendo 
realizado. Disse que será construída uma 
nova escola no lugar de uma escola anti-
ga no bairro Alto Independência. Agrade-
ceu a presença do Senhor Renato Gar-
cia, membro do conselho gestor do Par-
que de Exposição de Itaipava que periodi-
camente se reúnem para discutir assun-
tos pertinentes e relevantes do Parque de 
Exposição. Agradeceu também a Secre-
taria de Meio Ambiente que já instalou os 
biodigestores e que o parque precisava 
disto há muito tempo. Visitou a Academia 
da Saúde de Itaipava e viu que tem um 
grupo preparado à disposição da socie-
dade. Apontou irregularidades ao Conse-
lho Gestor e que são passiveis de acertos 
rápidos. Afirmou que precisam de parce-
rias públicas/privadas para ajudar nas 
melhorias do Parque de Exposição. Con-
versou com a Secretária de Educação, 
Adriana de Paula, que apontou os crité-
rios adotados para afastar as Diretoras do 
cargo e que assistirá todas as Diretoras 
com carinho, mas a maior preocupação é 
com o IDEB. Lembrou que o período da 
pandemia foi muito ruim para as Direto-
ras. Agradeceu e despediu-se. Registre-
-se que o Vereador Fred Procópio infor-
mou que a Comissão de Constituição 
Justiça e Redação encontrou um erro de 
numeração na Redação Final do Projeto 
de Lei nº: 919/2022, portanto seguindo o 
artigo 118 do Regimento Interno, o mes-
mo foi corrigido e será encaminhado o 
texto correto ao Senhor Prefeito. 3) DO-
MINGOS PROTETOR, LÍDER DO PSC 
– Iniciou a sua fala cumprimentando os 
demais Vereadores, os presentes, a im-
prensa e os telespectadores. Disse que 
está preocupado com os funcionários das 
Lojas Americanas de Petrópolis, pois a 
empresa apresentou uma inconsistência 
contábil de vinte bilhões de reais. Falou 
que esse problema vem há mais de dez 
anos com a gestão do ultimo diretor e que 
já sabia que o diretor não tinha capacida-
de de acompanhar uma empresa grande. 
Afirmou que este rombo mostra o que fa-
lava há tempos atrás quando criticava a 
nova diretoria das Lojas Americanas. Fa-
lou que vai conversar com o Sindicato do 
Comércio para dar apoio e tranqüilidade 
aos comerciários das Lojas Americanas. 
Disse que segundo ao Prefeito, o progra-
ma “Nosso Bairro” chegará a todos os 
bairros da cidade e questionou a Prefeitu-
ra se já tem um cronograma, para saber 
quando os outros bairros serão contem-
plados. Falou que esteve no bairro Inde-
pendência e viu o contentamento da po-
pulação pelos serviços que estão sendo 
feito no bairro. Disse que fica feliz quando 
o Governo trabalha em favor da popula-
ção. Agradeceu e despediu-se. Termina-
da a fala dos Vereadores passou à OR-
DEM DO DIA: Colocado em discussão e 
votação única o Requerimento de Inclu-
são nº: 0481/2023 do Vereador Octavio 
Sampaio. O Requerimento foi aprovado 
com 11 votos. Registre-se a ausência do 
Vereador Júnior Coruja, do Vereador Léo 
França e do Vereador Marcelo Chitão. 
Registre-se que o Vereador Marcelo Les-
sa absteve-se do voto. Registre-se que o 
Vereador Marcelo Lessa pediu vista por 
duas sessões ao Projeto de Lei nº: 
0469/2023 do Vereador Octavio Sam-
paio. O Pedido foi aprovado com 08 vo-
tos. Registre-se que o Vereador Dudu, o 
Vereador Eduardo do Blog, o Vereador 
Fred Procópio, a Vereadora Gilda Beatriz, 
o Vereador Hingo Hammes, o Vereador 
Octavio Sampaio e o Vereador Yuri Mou-
ra votaram contra o Pedido de Vista. Re-
gistre-se que o Vereador Marcelo Lessa 
pediu vista por uma sessão ao GP Veto 
0790/2022 (CMP 6410/2022). O Pedido 
de Vista foi aprovado com 15 votos. Colo-
cado em discussão e votação única o Re-
querimento de Inclusão nº: 0480/2023 do 
Vereador Yuri Moura. O Requerimento foi 
aprovado com 13 votos. Registre-se a au-
sência do Vereador Dudu e do Vereador 
Hingo Hammes. Colocado em 1ª e 2ª dis-
cussão e votação o Projeto de Lei nº: 
0116/2023 do Vereador Yuri Moura. O 
Projeto foi aprovado com 14 votos. Regis-
tre-se a ausência do Vereador Dudu. Co-
locado em 1ª e 2ª discussão e votação o 
Projeto de Lei nº: 3976/2022 do Vereador 
Yuri Moura. O Projeto foi aprovado com 
14 votos. Registre-se a ausência do Vere-
ador Dudu. Colocado em discussão e vo-
tação única o GP Veto nº: 0804/2022 
(CMP 6506/2022). O Veto foi derrubado 
com 12 votos. Registre-se a ausência do 
Vereador Dudu, do Vereador Júnior Pai-
xão e do Vereador Octavio Sampaio. Co-
locado em discussão e votação única a 
Redação Final do Projeto de Lei nº: 
3018/2022 do Vereador Hingo Hammes. 
A Redação foi aprovada com 12 votos. 
Registre-se a ausência do Vereador 
Dudu, do Vereador Júnior Paixão e do Ve-
reador Octavio Sampaio. Colocado em 1ª 
discussão e votação o Projeto de Lei nº: 
2593/2021 do Vereador Marcelo Lessa. O 
Projeto foi aprovado com 10 votos. Regis-
tre-se a ausência do Vereador Dudu, da 
Vereadora Gilda Beatriz, do Vereador Jú-
nior Paixão, do Vereador Octavio Sampaio 
e do Vereador Yuri Moura. Registre-se que 
às dezenove horas e quatorze minutos a 
sessão foi suspensa por cinco minutos. 
Registre-se que às dezenove horas e vinte 
e quatro minutos a sessão foi retomada. 
Colocado em 1ª discussão e votação o 
Projeto de Lei nº: 9872/2021 do Vereador 
Eduardo do Blog. O Projeto foi aprovado 
com 09 votos. Registre-se a ausência do 
Vereador Dudu, do Vereador Gil Magno, 
do Vereador Júnior Paixão, do Vereador 
Marcelo Lessa, do Vereador Octavio Sam-
paio e do Vereador Yuri Moura. Colocado 
em 1ª discussão e votação o Projeto de 
Resolução nº: 5577/2022 do Vereador Oc-
tavio Sampaio. O Projeto foi aprovado com 
09 votos. Registre-se a ausência do Vere-
ador Dudu, do Vereador Gil Magno, do 
Vereador Júnior Paixão, do Vereador Mar-
celo Lessa, do Vereador Octavio Sampaio 
e do Vereador Yuri Moura. Colocado em 
discussão e votação única a Indicação Le-
gislativa nº: 7543/2021 do Fred Procópio. 
A Indicação foi aprovada com 09 votos. 
Registre-se a ausência do Vereador Dudu, 
do Vereador Gil Magno, da Vereadora Gil-
da Beatriz, do Vereador Júnior Paixão, do 
Vereador Octavio Sampaio e do Vereador 
Yuri Moura. Colocado em discussão e vo-
tação única as Indicações nº: 0008, 
0012/2023 e 6568/2022 do Vereador Dr. 
Mauro Peralta; 0043, 0066 e 0067/2023 
do Vereador Léo França; 0050/2023, 6566 
e 6567/2022 do Vereador Marcelo Lessa; 
0129, 0130 e 0147/2023 do Vereador Jú-
nior Coruja; 2541, 3994 e 4055/2022 do 
Vereador Marcelo Chitão; 2606, 2612 e 
2963/2022 da Vereadora Gilda Beatriz; 
3594, 3595 e 3597/2022 do Vereador 
Fred Procópio; 4544, 4601 e 4602/2022 
do Vereador Junior Paixão; 5912, 5913 e 
5922/2022 do Vereador Domingos Prote-
tor; 6521, 6522 e 6539/2022 do Vereador 
Gil Magno. As Indicações foram aprova-
das em bloco com 15 votos. Terminada a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
passou a palavra aos Senhores Vereado-
res inscritos para fazer uso da tribuna no  
Expediente Final. Fizeram suas falas no 
EXPEDIENTE FINAL o Vereador Léo 
França, o Vereador Dr. Mauro Peralta e o 
Vereador Hingo Hammes. Terminado o 
EXPEDIENTE FINAL e NADA MAIS HA-
VENDO A TRATAR, a Presidência, às 
vinte horas e vinte e três minutos, decla-
rou encerrada a sessão, convocando os 
Senhores Vereadores para a próxima 
sessão, que ocorrerá em vinte e cinco de 
janeiro de dois mil e vinte e três, às de-
zesseis horas. Escrevo, atesto e assino 
para fazer constar, Victor Mendes Souza, 
Assessor para Procedimentos Públicos. 
Registre-se e publique-se.

Victor Mendes Souza
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