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Teresópolis - Os vereadores de Teresópolis se reuniram em mais 

uma sessão ordinária nesta terça-feira, dia 22 de outubro. Foram 

apreciados em segunda discussão diversos projetos que retorna-

ram ao plenário depois da aprovação em sessão anterior e nova 

passagem pelas comissões permanentes. A sessão teve também a 

apresentação e votação de Indicações e Moções trazidas pelos 

edis. 

 

Projetos apreciados e aprovados em segunda discussão: 

 

Doutora Claudia Lauand (PP) apresentou Projeto de Lei que 

cria o Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular 

Cerebral (AVC).  

O vereador Maurício Lopes (PHS) quer autorizar o Executivo a 

instituir o Programa de Preservação Ambiental - IPTU Verde.  

Dudu do Resgate (PSDC) trouxe projeto que cria o Programa 

de Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Pública Muni-

cipal de ensino. Outro projeto deverá autorizar a rede municipal 

de Saúde a agendar em caráter de preferência consultas com oftal-

mologista e otorrinolaringologista, para crianças em fase escolar. 

O vereador Ronny Carreiro (PHS) apresentou legislação que 

obriga que haja notificação de faltas escolares ao Conselho Tute-

lar quando superiores a 30% do percentual permitido por lei nas 

escolas de Teresópolis. Ele ainda quer disciplinar o uso de caçam-

bas estacionárias ou contêineres de entulhos nas ruas. O vereador 

trouxe ainda PL que dá garantia aos dependentes de representantes 

legais que trabalham nas escolas do município para que seus fi-

lhos tenham prioridade para estudar no mesmo local.  

Luciano Santos (Republicanos) teve cinco Projetos de Lei apre-

sentados. Destaque para o que veda homenagens a pessoas que 

tenham sido condenadas por crimes de corrupção, atos de impro-

bidade administrativa e crimes contra pessoas. Outro é aquele que 

proíbe exposições artísticas ou culturais com teor pornográfico ou 

vilipêndio a símbolos religiosos em espaços públicos do municí-

pio. Também foi apresentada legislação que estabelece a cassação 

definitiva de alvará de licença e de localização dos estabelecimen-

tos situados em Teresópolis, envolvidos com crimes de abuso, 

violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ainda 

passou pelo plenário PL que isenta do pagamento de IPTU pesso-

as com doenças graves e renda familiar de até dois salários míni-

mos. Por fim, aprovado projeto que obriga a colocação de placa 

informativa em obras públicas municipais paralisadas, contendo 

ali os motivos da interrupção. 

 

Também foi apreciado e votado PL do vereador Dedê da Barra 

(MDB) que dispõe sobre programa de capacitação para as equipe 

das unidade de saúde visando a identificação e combate à violên-

cia contra a pessoa idosa. 

 

REQUERIMENTOS 

Apresentados e encaminhados às comissões permanentes da 

Casa com requerimentos e novos projetos de lei. 

 

O vereador Dedê da Barra quer informações sobre a realização 

de obra de reforma da Escola Municipal Tiago Pacheco, em Ven-

da Nova, 3º Distrito. Outro projeto pretende assegurar ao estudan-

te com deficiência prioridade para matrícula em escola da Rede 

Pública Municipal mais próxima de sua residência. 

 

O presidente da Casa, vereador Leonardo Vasconcellos (MDB) 

apresentou Projeto de Lei Complementar sobre permissão livre 

instalação de empresas de baixo risco, que não conste no hall da 

LM complementar 235 de 29 de janeiro de 2018, independente de 

possíveis previsões da lei de zoneamento. Outro Projeto Comple-

mentar de sua autoria acrescenta os incisos VI e VII no Artigo 20 

da Lei Municipal 977 de 29 de dezembro de 1979. 

 

MOÇÕES 

Leonardo Vasconcelos pede ao Governo do Estado do Rio de 

Janeiro a viabilidade de implantar no município o Programa de 

Atendimento Integral à Família – PAIF. Ele solicita ainda ao Go-

verno do Estado, através da Secretaria de Estado de Agricultura, 

que inclua a cidade de Teresópolis no Programa Estrada da Produ-

ção. 

Câmara aprova Projeto de Lei 

que cria o IPTU Verde 
Vereadores apreciam projetos que retornam ao plenário em segunda discussão 

 

O vereador Tenente Jaime (PTB) apela, através de moção, pela 

troca de lâmpadas na Alameda Arnaldo Guinle, na altura do nú-

mero 691, na Pedreira, Granja Guarani. Indicação do mesmo vere-

ador aponta para necessidade de patrolamento da Rua Manoel 

Carreiro de Melo, na altura do número 171, São Pedro. 

 

Leleco (Podemos) pede limpeza, dragagem e desassoreamento 

do riacho que corre na Estrada de Fonte Santa, localidade conhe-

cida como Portelinha. As mesmas providências foram apresenta-

das para o riacho que corre pela Rua Júpiter, em Fonte Santa.   

 

O vereador Ronny Carreiro solicita limpeza, conservação, ma-

nutenção e tapa buracos na Rua da Piscina e na Rua Clube do La-

go, ambas na Posse. Outro pedido é pela regularização da coleta 

de lixo na Estrada da Raposa, Parque do Imbuí. 

 

O vereador Dedê da Barra apela por disponibilização de carti-

lhas com relação de medicamentos oferecidos nas farmácias em 

Teresópolis. Ele aponta ainda para necessidade de capina, limpe-

za, tapa buracos e reparo na iluminação pública das ruas Primave-

ra, dos Canários, Felismino Gonçalves Dias, Servidão Melro, Ser-

vidão 1885 e Estrada do Triunfo, todas no Caleme. 

 

Doutora Claudia Lauand solicita a construção de clínica da 

família em São Pedro. Ela pede ainda a implantação do serviço de 

desratização no bairro do Fischer. Outro pedido da vereadora é 

para que seja feita revitalização da sinalização, principalmente das 

faixas de pedestres no bairro São Pedro, onde é necessária ainda a 

organização do trânsito. Por indicação, ela aponta para necessida-

de de obra de desobstrução dos ralos e da galeria de águas pluvi-

ais da Várzea.  

 

O vereador Pedro Gil (PP) pede serviços de capina, roçada e 

limpeza; retirada de lixo e de entulho; patrolamento e saibramento 

na Estrada Vale dos Cedrinhos, 3º Distrito. Ele sugere em outra 

moção que o Executivo adquira área de terra na localidade de 

Mottas, no 3º Distrito, para construção de área de esporte e de 

lazer. Outro pedido de Gil é para capina, limpeza, tapa buracos e 

revisão na iluminação pública da Rua Tomaz Alves Ferreira, em 

Santa Rosa, 3º Distrito. 

 

Maurício Lopes apresentou moção com pedido para realização 

de roçada, capina, limpeza, retirada de lixo, entulhos e tapa bura-

cos na Ilha do Caxangá. Ele pede ainda colocação de quebra-

molas na Rua Flávio Bortoluzi de Souza, perto do número 241, no 

Alto. 

 

O vereador Dudu do Resgate pede através de moção obra de 

ampliação e reforma da Escola Municipal Maria Mendes, em Cru-

zeiro. Por indicação, ele apela pela substituição de todas as lâmpa-

das queimadas nos braços de luz que ficam no 2º Distrito. 

 

Rock (PSDB) apresentou pedido para instalação de braços de 

luz em frente ao número 204 da Rua Santório Martins, no Jardim 

Meudon. Outra solicitação é para complementação da iluminação 

pública da Rua Yeda, na Tijuca. 

 

* Jefferson Hermida – Assessor de Comunicação/CMT 

Comissão de Educação encontra problema com fornecimento de água e obra paralisada  
Teresópolis - Na última sexta-feira, 18 de outubro, os 

vereadores Tenente Jaime (PTB), Dedê da Barra (MDB) 

e Leleco (Podemos) seguiram em diligência para apurar 

denúncias sobre a Creche Municipal Menino Jesus de 

Praga, em Fonte Santa, e Escola Municipal Tiago Pa-

checo, em Venda Nova. A informação que chegou era 

de que a creche estava com problemas na caixa d’água. 

Já a escola estaria com obra paralisada, tendo que im-

provisar espaços alternativos para os alunos. Outra de-

núncia, apresentada pelo presidente da Mesa Diretora, 

Leonardo Vasconcellos (MDB) dava conta de que não 

havia canetas tipo ‘pilot’ para os professores utilizarem 

nas salas de aula. Os edis representaram, na visita, as 

comissões permanentes de Educação e Cultura, de 

Obras e Serviços Públicos. 

Na creche os vereadores confirmaram a denúncia da 

paralização do atendimento por conta de problemas no 

armazenamento da água. Duas caixas seriam responsáveis pelo abastecimento da creche. Uma delas teria rompido e outra passava 

por processo de higienização. Os vereadores foram informados que, após a limpeza, a água passaria por análise laboratorial e, con-

forme laudo, as aulas seriam retomadas. 

Outra unidade visitada foi a Escola Municipal Tiago Pacheco, em Venda Nova. Os vereadores foram recebidos e acompanhados 

pela equipe diretiva e constataram que uma obra iniciada na escola está paralisada. As comissões observaram que, por conta das 

obras, espaços como biblioteca e refeitório estão sendo adaptados para funcionar como sala de aula. 

Com o que foi observado, os vereadores resolverem encaminhar através da Comissão de Educação e Cultura um Pedido de Infor-

mações à Prefeitura sobre o contrato estabelecido com a construtora e o motivo que resultou na paralisação da obra. Também que-

rem saber os valores orçados pelos serviços e o quanto já foi pago. Por fim, querem saber os motivos da paralização da obra.  

 * Jefferson Hermida - Assessor de Comunicação/CMT 

Vereadores fiscalizam creche e escola 

A Comissão Agricultura, Pecu-

ária, Abastecimento e Desenvol-

vimento Rural aprovou na tarde 

desta terça-feira (22), emendas 

para a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do Governo Federal, que 

estima receitas e fixa despesas 

para a execução do orçamento de 

2020,  e também para o Plano 

Plurianual (PPA), que define as 

políticas públicas para o quadriê-

nio 2020/2023. Membro da Co-

missão, o deputado federal Christino Áureo (PP-RJ) comemorou 

a inclusão de emendas da sua autoria que visam atender aos seg-

mentos de Mobilidade Rural, Extensão Rural além de áreas como 

Programa de Aquisição de Alimentos, Reforma Agrária, Desen-

volvimento Sustentável e outros. Na ocasião, o deputado ressaltou 

a importância da Comissão também acompanhar a execução do 

orçamento, após a aprovação da LOA.  

- Nós aprovamos no plenário o orçamento impositivo para in-

vestimentos, e temos que lutar para que as emendas geradas nas 

comissões, tenham respeitablidade na execução. O governo vem 

frequentemente a esta Comissão defender suas políticas públicas, 

e nós temos que ter como contrapartida as necessidades das nos-

sas bases contempladas - afirmou Christino Áureo.  

Para a assistência tecnica, a comissão aprovou a destinação de 

emendas no valor de R$ 250 milhões, o mesmo recurso a ser des-

tinado ao fomento agropecuário, que irá contemplar programas de 

mobilidade rural. Já para o Programa de Aquisição de Alimentos 

será destinado R$ 200 milhões, e a Reforma Agrária e Desenvol-

vimento Sustentável contará com emendas de R$ 600 milhões. 

Christino destacou a necessidade de ter incluído recursos para a 

manutenção das estradas vicinais.  

-  Muito se fala em investimentos na infraestrutura, destacando 

grandes modais, portos, ferrovias, mas esquecem que a porta de 

saída para a produção agrícola são as estradas vicinais. E quem 

cuida destas vias são os municípios, que enfrentam, em sua maio-

ria, muitas dificuldades. Não adianta o governo federal ficar alo-

cando máquinas que se degradam com o tempo. Precisamos de 

uma política nacional de infraestrutura que promova a mobilidade 

rural.  Estou muito satisfeito também que esta comissão tenha 

contemplado as áreas de assistência técnica e extensão rural. Elas 

são a base de todo setor produtivo. Seja a agricultura, a pecuária, 

a pesca e o desenvolvimento sustentável.  

O deputado   Evair Vieira de Melo (PP-ES),    também defendeu 

recursos para a mobilidade rural. - A defesa do Christino Áureo 

foi muito feliz, pricipalmente na questão do custeio. Os municí-

pios enfrentam muita dificuldade para dar acessibilidade para o 

escoamento da produção. E temos ainda que reestruturar as nos-

sas empresas de assistência técnica - afirmou Melo.  

Já o deputado Zé Silva (Solidariedade - MG) afirmou que este 

era um dos momentos mais estratégicos do ano na Comissão.  

- Todos sabem da trajetória que junto com Christino percorre-

mos para destinar recursos para extensão rural. Os estados passam 

por dificuldades,  e para fazer chegar a inovação a cada um dos 

agricultores é preciso do trabalho dos extensionistas - disse Sil-

va.  .  

 Christino Áureo reafirmou que a execução de todos os progra-

mas passam pelos extensionistas, e destacou a sensibilidade do 

governador do estado do Rio, Wilson Whitzel, pela escolha do 

novo secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, e da presidente 

da EMATER-RIO , Stella Romanos.  

- O governador demonstrou grande sabedoria ao trazer esses 

dois quadros para a agricultura estadual. Marcelo e Stella com 

certeza farão um grande trabalho na  secretaria e na extensão rural 

em favor da agricultura do estado do Rio e do Brasil - finalizou.   

As emendas foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado e 

serão encaminhadas para a Comissão de Mista de Orçamento, 

responsável pela análise das propostas orçamentárias. 

* Assessoria de Imprensa / Deputado Federal Christino Áureo 

Comissão de Agricultura 

na Câmara aprova 

emendas para Extensão 

Rural, Estradas Vicinais 

e outras áreas 
As emendas foram de autoria do deputado 

Christino Áureo, que defendeu mais 

recursos para estas áreas  


