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 (...) Segundo ponto, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é que nós passamos por uma 

sessão absolutamente longa na última terça-feira e eu sei que está todo mundo um tanto quanto 

já farto de discutir o PLC no 174/2020, mas eu, neste tempinho que me resta, queria só dizer 

que está acontecendo aquilo que eu tentei alertar durante a Sessão: nós, agora, estamos tendo 

conhecimento de emendas aprovadas que não tinham exatamente o conteúdo que foi exposto 

para todos nós. 

Descobrimos agora que, naquela emenda que foi explicada como trazendo apenas a permissão 

para que em subsolos fossem construídas garagens, nas áreas da cidade CB1 e CB2, continha a 

revogação do decreto que regulamenta o uso do solo no Buraco do Lume, naquele ponto do 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro; que é, inclusive, objeto de um projeto de lei do Executivo 

que, até hoje, não foi votado e que é muito polêmico. 

Ou seja, foi introduzida uma revogação de um decreto que não versava sobre o assunto da 

emenda, não tinha qualquer referência a esse elemento na sua justificativa e nem na ementa da 

emenda; e, muito menos, foi explicado para nós, pelo Vereador Dr. Jairinho ou por outros 

vereadores autores daquela emenda, que ela tratava do Buraco do Lume. E todos nós votamos 

no escuro, votamos sem entender que aquela emenda também versava sobre isso; o que não 

indica que, se a maioria dos vereadores achava que ali, no Buraco do Lume, não deve ser 

mudado o uso do solo. Poderia até ser feito um projeto do Executivo para isso. 

Mas, na verdade, o que aconteceu foi que se votou um projeto com uma mudança para o Centro 

da Cidade do Rio de Janeiro sem contar a ninguém que isso estava acontecendo naquela Sessão. 

Esse é um exemplo de vários que podem estar acontecendo. É lamentável, e a gente precisa 

entender o que aconteceu e ver o que a gente pode fazer para mudar a respeito. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. Desculpe-me por ter ultrapassado um minuto e meio. 

------------------------------ 

O SR. PAULO PINHEIRO – Presidente, boa tarde para todos os vereadores presentes, os 

senhores que estão nos ouvindo, funcionários da Casa, eu queria falar sobre o assunto 

importante que foi o resultado da reunião que aconteceu alguns dias atrás da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde sobre o último quadriênio, 

o último quadrimestre de 2019. Mas antes eu queria pegar um detalhe do que falou o 

companheiro Tarcísio a respeito da última votação de anteontem na Câmara. 

Nós tivemos muitas altercações, muita irritabilidade por parte de muitos vereadores. Inclusive, 

teve um momento em que o Vereador Dr. Jairinho reclamou especificamente da minha atuação, 

dizendo que reconhecia que eu sou mais velho que ele – o que não é nenhuma vantagem, e que 

ele respeitava a minha idade. Não é isso, eu também respeito a posição dele. Agora, a minha 

posição foi muito parecida, as coisas que eu falei foram muito parecidas com o que disse, por 

exemplo, o nosso querido Vereador Cesar Maia, que estava confuso. Eu disse claramente: “Eu 

não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu estou confuso”. Eu disse: “por isso eu 

vou me abster de votar as emendas e vou votar contrário ao projeto. O que eu falei, claramente, 

é que chegou um momento, provavelmente se ele olhar o vídeo dessa Sessão ele vai ver, que 

ele estava muito confuso, muito pressionado e que as emendas chegavam. Eu até brinquei 

citando a palavra delivery, que era assim que estava chegando. Essa emenda agora, quem é que 



ia imaginar que estava embutida no subsolo dessa emenda essa história de um local importante 

do Centro da Cidade que é ali a Praça Mario Lago. 

Portanto, eu continuo com a mesma opinião. Se em algum momento ele se achou desrespeitado 

pela minha fala, eu não costumo desrespeitar ninguém e como ele bem disse, eu poderia ser pai 

dele. É verdade, se eu fosse pai dele eu ia dar alguns conselhos importantes para que ele não 

entrasse numa furada como foi essa Sessão de anteontem, aonde ele foi confuso, foi 

pressionado por muitos vereadores. Todos querendo as suas emendas e ficou muito confuso. 

Eu nunca vi uma reunião tão confusa, tão confusa quanto foi essa. Eu espero que ela não se 

repita, porque o resultado final vai ser esse aí. Nós aprovamos algo que será muito ruim para 

Cidade do Rio de Janeiro e todos nós vamos ver isso pela frente. (...)  

------------------------------ 

O SR. PAULO MESSINA – Obrigado. 

O Vereador Major Elitusalem estava falando de “libera geral”, claro que em relação a outro 

assunto, mas já que ele está falando em “libera geral”, peço a atenção de vocês para esse “libera 

geral”, que não foi só “libera geral” feito anteontem nessa sessão; foi um “libera específico” 

também. O Crivella propôs.... É muito importante vocês entenderem isso, porque já recebi 

mensagem, jornalistas já receberam mensagens de outros vereadores como se tivesse sido 

proposta da Câmara. E quero lembrar a todos os colegas que isso foi proposta do próprio 

Crivella, e o que foi aprovado anteontem na Câmara não foi nem um “jabuti”, não: foi um 

“brontossauro”. “Jabuti” é um troço pequenininho; foi um “brontossauro” que passou 

anteontem aqui na Câmara. Peçam a suas assessorias para achar que vocês vão achar. 

Em 3 de setembro de 2019, Marcelo Crivella propõe à Câmara Municipal o Projeto de Lei 

Complementar nº 128/2019, que revoga o Decreto nº 6.159/1986. Sabe o que é isso? É um 

decreto que permitia construir no Buraco do Lume, ali do lado do Buraco do Lume. Vocês se 

lembram disso, que foi uma polêmica na época, todo mundo discutiu esse projeto do Crivella. 

Ficou não, está até hoje dormente, tramitando na Câmara, parado. 

Eis que essa proposta do Crivella foi colocada em uma das emendas. A Emenda nº 14 tinha essa 

proposta, e a base do Governo evidentemente votou. Em que pese a base do Governo ter que 

votar com o Governo, que é por isso que se chama base do Governo, isso foi votado basicamente 

dentro de um projeto que, teoricamente, era para ter discussões amplas sobre a Cidade do Rio. 

Foi votada para um terreno específico. Então, assim: não é só “libera geral”, é “libera geral” e 

“libera pontual”. Isso foi um “libera pontual”. 

É claro que o Crivella mandou esse projeto, não foi.... Gente, vamos ser honestos aqui: “Olha, 

tem aquele terreno ali, estou aqui olhando o mapa...” Não foi assim, do gabinete do Crivella: 

“Estou aqui estudando o mapa da Cidade do Rio de Janeiro e aí vi que, de repente, olha, tem um 

terreno vazio aqui, vou colocar esse projeto de lei porque, ‘quem sabe’, algum empresário se 

interessa em construir ali. Vamos fazer isso porque, ‘quem sabe’, na sorte...” Vocês acreditam 

que foi assim? Vocês acreditam mesmo que foi assim? Ou vocês acreditam que alguém bateu 

ali no gabinete e falou: “Crivella, preciso construir neste terreno aqui. Ajude aí”. E o Crivella, do 

alto da sua caridade, decidiu que ia mandar esse projeto de lei para a Câmara. Esse “jabuti”. 

O SR. REIMONT – Que terreno é esse, Vereador Paulo Messina? 

O SR. PAULO MESSINA – Terreno do Buraco do Lume, Vereador Reimont. 



Esse terreno foi colocado... 

O SR. REIMONT – Praça Mário Lago, Messina. 

O SR. PAULO MESSINA – Exatamente. Foi colocado sob forma de emenda. Esse projeto de lei 

que li para vocês é projeto de lei de setembro, do Crivella, PLC nº 128, que, inclusive, agora vai 

perder o seu objeto – não é? Inclusive, provavelmente, agora vai ser arquivado, porque já foi 

contemplado. Esse projeto de lei foi transformado em emenda e foi colocado dentro do Projeto 

de Lei Complementar nº 174-A/2020, que foi votado aqui, na Câmara, à meia-noite. Então, 

assim, foi colocado só em 2ª discussão. E foi aprovado. 

Parabéns ao Prefeito Crivella, que conseguiu atender ao interesse de alguém especificamente, 

que, com certeza, bateu à sua porta para fazê-lo. 

O SR. DR. JAIRINHO – Quero falar sobre o projeto, Vereador Paulo Messina. 

O SR. PAULO MESSINA – Vereador Dr. Jairinho, já digo logo, de antemão: isso não é uma crítica. 

Entendo o seu trabalho como Líder do Governo. Acho que Líder do Governo tem que defender 

os projetos do Governo. Isso faz parte etc. Só que fique claro que o Crivella sempre foi um cara 

– e ouvi dele muitas vezes isso, muitas vezes, em muitas reuniões lá, a crítica, como o Eduardo 

Paes fazia, ao interesse de empreiteira etc., interesse de construtor, interesse de não sei o que 

lá – que sempre falou contra isso. 

Sinceramente, não reconheço esta pessoa que está lá no corpo do Marcelo Crivella que conheci. 

Me desculpem, mas não é. Ninguém vai me convencer de que esse projeto foi um projeto feito 

– não! Foi um projeto feito para ver se aparece alguém? Não. Alguém bateu ali, na porta, e 

pediu. Este terreno é muito específico demais para ter sido por acaso. 

E não venham querer colocar culpa nesta instituição. Não venham querer colocar culpa nesta 

Casa. Essa emenda tem assinatura. E a assinatura dela está no Projeto de Lei Complementar nº 

128, que é do Crivella. 

É isso que queria dizer. Obrigado. 

O SR. DR. JAIRINHO – Senhor Presidente, a gente vai entrar na Ordem do Dia e começar a votar. 

Não sei se cabe a Questão de Ordem, alguma coisa nesse sentido, só para eu poder explicar, 

encaminhar a respeito da indagação do Vereador Paulo Messina. 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Se inscreve para discutir o primeiro projeto, gente. 

O SR. DR. JAIRINHO – Melhor. Obrigado, Senhor Presidente. 

------------------------------ 

O SR. DR. JAIRINHO – Senhor Presidente, só para não pairar dúvida a respeito do que o Vereador 

Paulo Messina acabou de colocar. 

Esse projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, em setembro do ano passado, versa sobre 

um terreno ao lado da praça, do Buraco do Lume, não é no Buraco do Lume. Fala em três 

pavimentos. E, naquele projeto que estava tramitando na Câmara em setembro do ano passado, 

autorizava-se a mudança de uso, quando você faz a revogação, sem contrapartida. O Governo 

envia, através de emenda, o projeto revogando o decreto, ou seja, fazendo com que esse 

terreno possa ter a mudança de uso, só que com pagamento de contrapartida; podendo, 

inclusive, a Secretaria de Urbanismo obrigar o proprietário – não sei quem é o dono do terreno, 



se é da Prefeitura ou é de leilão, alguma coisa nesse sentido – a também fazer a manutenção da 

praça do Buraco do Lume. 

O SR. REIMONT – Praça Mário Lago, Vereador Dr. Jairinho. É o nome oficial. Foi uma lei desta 

Casa. 

O SR. DR. JAIRINHO – Desse terreno, ao lado da praça, foi autorizada a sua mudança de uso. Não 

é aumento de gabarito, nada... É mudança de uso, mediante pagamento de contrapartida. O 

projeto que estava tramitando era sem contrapartida. Entrou nesse projeto, com pagamento de 

contrapartida. 

Obrigado, Senhor Presidente. 

O SR. RENATO CINCO – Para discutir, Senhor Presidente. 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Para discutir também, depois do Vereador Renato Cinco. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Para discutir, o nobre Vereador Renato Cinco. 

O SR. RENATO CINCO – Obrigado, Senhor Presidente. 

Em primeiro lugar, talvez nem todos os vereadores e as pessoas que estão assistindo à 

transmissão desta Sessão saibam exatamente o que é o Buraco do Lume, a Praça Mário Lago... 

O SR. DR. JAIRINHO – Presidente, desculpe-me. E mais, acredito eu, depois do que foi discutido 

aqui, que tem um tombamento estadual nesse terreno também. Acredito eu. Inclusive, tem que 

ver se tem a viabilidade financeira, diante do que a Prefeitura vai cobrar para poder ver se dá 

para construir nesse terreno. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SR. RENATO CINCO – Bem... 

Acho muito grave que os vereadores votem emendas sem discutir. Não foi discutido. A gente 

pode pegar aquela Sessão, desde 15 horas até quase meia-noite, e vai ver que não se discutiu 

Praça Mário Lago, Buraco do Lume, nem Praça Melvin Jones, que é o nome antigo do local. Não 

houve essa discussão, durante a Sessão, e foi aprovada uma emenda que altera a situação 

daquela área. 

Para quem não conhece, a Praça Mário Lago fica na confluência da Rio Branco com a São José. 

É aquela área, uma grande área aberta, entre a Rio Branco e o Edifício Menezes Cortes. Esse 

terreno é parte daquela área. 

Quando pensamos a cidade, eu gostaria que, pelo menos 1% das vezes, essa Câmara Municipal 

pensasse em uma coisa chamada qualidade de vida. 

Frequento o Centro da Cidade quotidianamente, com poucos intervalos, desde 1989 – ano em 

que ingressei como aluno no Pedro II do Centro, lá na Marechal Floriano. Fiz a faculdade no 

Largo de São Francisco. Trabalhei, aqui na Cinelândia, no gabinete do Eliomar Coelho, que, aliás, 

é o autor do projeto de tombamento da praça e, também, de chamar a praça de Mário Lago. E 

posso, como frequentador antigo do Centro da Cidade, dizer que aquela região é 

importantíssima para a qualidade de vida de quem frequenta o Centro. A gente quase não tem 

mais uma área para se respirar no Centro do Rio. Ali, além da feira de artesanato, de todo o 

comércio ambulante, de todas as lojas, que são atendidas por ser uma área agradável e pela 

qual as pessoas circulam muito, tem até campeonato de futebol. Nós, do PSOL, fazemos 



atividades no Buraco do Lume. Quantas vezes já levei bolada, no meio da atividade, quando a 

bola saiu do campo! 

Quer dizer, a gente está querendo... a gente autorizou a destruição de uma das áreas mais 

importantes para a qualidade de vida no Centro da Cidade. 

Mas, olha, não quero só reclamar do problema. Quero sugerir uma solução também, 

modestamente, que é um projeto de lei que já apresentamos. É o Projeto de Lei Complementar 

nº 131/2019, que apresentei no dia 11 de setembro de 2019, justamente em função do projeto 

da Prefeitura, que torna non-aedificandi a área que menciona no bairro do Centro, não é? No 

Art. 1º fica estabelecido que o terreno existente na Quadra A do PA nº 9.369/31.660, 

compreendida entre a Avenida Nilo Peçanha, Praça Melvin Jones, Rua São José e o 

prolongamento não reconhecido da Avenida Graça Aranha, na II Região Administrativa – Centro, 

passa a ser área non-aedificandi, sendo, portanto, proibida a construção de novas construções. 

Quero oferecer a coautoria desse projeto a todos os vereadores, a todas as vereadoras da Casa, 

porque não há contrapartida que pague a destruição da Praça Mário Lago. A contrapartida que 

aquela praça dá para a Cidade do Rio de Janeiro tem um valor inestimável. E tenho certeza de 

que, se o povo que frequenta o Centro da Cidade for ouvido, aquela praça não acaba de jeito 

nenhum. 

Então, viva a Praça Mário Lago, e vamos em frente aprovar o PLC que torna a área non-

aedificandi. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Para discutir, o nobre Vereador Tarcísio Motta. 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadoras. É muito curioso, 

inclusive, que a gente vai falar sobre a Praça Mário Lago e esse “jabuti brontossauro”, que foi 

votado anteontem, em um projeto que versa sobre a cultura. 

Mas eu queria falar sobre a questão desse projeto de abertura do crédito fundo, parabenizar o 

Governo Crivella por ter mandado tão rapidamente esse projeto para cá. Quero parabenizar o 

Governo e o Secretário Adolpho Konder por isso e, inclusive, solicitar, Senhor Presidente, que, 

se for feita alguma sessão extraordinária por causa da redação do vencido do Projeto de Lei 

Complementar nº 174/2020, esse projeto possa ser colocado – esse que a gente está discutindo 

agora – para votação. 

(...) 

Mas eu me inscrevi também para falar desse assunto, porque acho que ele acaba tendo relação. 

Eu queria também esclarecer, aos vereadores e a quem nos assiste, que essa questão do decreto 

que foi revogado, mudando, portanto, a forma de uso de um terreno ali no Centro da Cidade, 

na Praça Mário Lago – e já vou falar, inclusive, sobre isso –, foi a Emenda nº 14. O que dizia a 

Emenda nº 14 – que tinha um título, no arquivo enviado para todos nós pelo Líder do Governo, 

que era “Emenda Artigo Novo CB1 e CB2”? Na sua ementa, ela dizia o seguinte: “Em CB1 e CB2, 

do Decreto nº 322/1976, poderão ser projetadas lojas em subsolo, mediante o pagamento de 

contrapartida na área da loja. Art. 2º: fica revogado o Decreto nº 6.159, de 30 de setembro de 

1996, mediante contrapartida a ser definida pelo Poder Executivo”. E tinha uma justificativa que 

dizia: “A proposta visa admitir em CB1 e CB2, do Decreto nº 322/1976, a implantação de loja em 

subsolo, permitido em CB3. Através da ação preposta, pretende-se incentivar o comércio de 



bairros, trazendo mais emprego e vitalidade para as áreas comerciais dos bairros, bem como 

aperfeiçoar o presente Projeto de Lei Complementar”. 

Quando, nesta Sessão, o Vereador Dr. Jairinho, ao explicar essa emenda, falava exatamente 

daquilo que está óbvio no texto: uma emenda que permitia que se construíssem lojas em 

subsolo, essa parte que está no seu Art. 1º, ou seja, “poderão ser projetadas lojas em subsolo”, 

era disso que tratava a emenda. E todo vereador que olhou aquela emenda pela primeira vez, 

naquele momento – imagino que a maioria a tenha visto em outra reunião do Governo –, disse: 

“Esse decreto que está sendo revogado deve ser um decreto que proíbe isso de acontecer, não 

é? Estamos votando uma emenda que tem uma justificativa dessa”. O Jairinho disse que a 

emenda tratava disso, não usou em nenhum momento as palavras “Praça Mário Lago” ou 

“Buraco do Lume” ou “Centro da Cidade”. E aí, todo mundo votou favorável ou contra, inclusive 

as Comissões viraram autoras da emenda. Olha a loucura! 

Essa emenda, Messina, nós todos sabemos que é do Crivella, mas é uma emenda de autoria dos 

senhores que assinaram lá pelas Comissões como autores, subscreveram a emenda. Quero 

saber se os senhores sabiam que estavam subscrevendo uma emenda que permitia a mudança 

de uso. O que é isso? O uso permitido naquele pequeno pedaço da praça, hoje, é apenas um uso 

cultural. Só pode construir ali, no máximo, três andares, uma livraria, um cinema, um teatro. 

Olha, a gente até poderia discutir. O Vereador Renato Cinco estava falando que era melhor 

deixar aquilo como área aberta; também acho. Mas ali havia uma discussão sobre se vai 

construir alguma coisa, vai ser alguma coisa de cultura para o Centro. Bom, a gente poderia 

discutir que nem de cultura – é preciso deixar aberto –, mas não, agora pode construir um prédio 

de três andares de salas comerciais. E os senhores sabem, por causa de uma discussão daquelas, 

que aquela área acabou de ser leiloada lá em São Paulo para um fundo bancário. 

Siciliano, se você puder desligar o seu microfone... 

(...) 

Eu só queria dizer o seguinte, Jairinho: alguém enganou alguém nessa história dessa emenda. 

Alguém não contou tudo o que estava fazendo. Quero crer, Jairinho, que não foi você, porque 

pelo que tenho de relação contigo nesta Câmara, não diga que é isso. Quero dizer que alguém 

deve ter te enganado dizendo que ali só estava falando de subsolo e não estava falando só de 

subsolo. E alguém enganou alguém, eu me sinto enganado por essa... 

Acho que a Câmara de Vereadores foi enganada, e deveríamos tomar uma medida dura em 

relação a isso. Deveríamos aprovar, na próxima Sessão, uma lei revogando isso. Estou fazendo 

um apelo de que o Prefeito Crivella vete essa emenda. Se ele tem respeito por esta Casa de Leis, 

que votou o projeto sem saber o que estava fazendo, ou sem revelar a todos... Porque na hora 

que eles contaram a história daquele terreno de hospital não sei onde, chiei e a emenda caiu… 

O SR. DR. JAIRINHO – Tarcísio, pode me dar um aparte? 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Vereador Jairinho, só para fechar. 

O SR. DR. JAIRINHO – É até uma ideia boa. Achei a tua ideia boa. O que você acha de pedir para 

vetar? Pede para vetar e a gente mantém o veto. 

O SR. PAULO MESSINA – Não concordo com o veto, não. 



O SR. TARCÍSIO MOTTA – Você foi muito justo com a gente, porque todo “jabuti” que veio 

aparecendo aqui você tirou. Você foi justo com a gente; agora, esse não: esse a gente só soube 

agora. 

O SR. DR. JAIRINHO – São muitas emendas, Tarcísio. Falei de 15 emendas. 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Eu sei. Alguém enganou alguém, Jairinho. 

O SR. PAULO MESSINA – Desculpe, Jairinho, não é boa. 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Só quero encerrar dizendo que me senti enganado. Agora, isso revela 

aquilo que a gente falava de fundo. O Projeto nº 174 foi votado a toque de caixa, sem que a 

gente soubesse direito o que estava votando. E fizemos isso que fizemos com a cidade, sem nem 

saber direito o que estava fazendo, para respeitar interesses escusos que ainda não estão claros 

e transparentes. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Com a palavra, para discutir o projeto, o nobre Vereador 

Paulo Messina. 

O SR. PAULO MESSINA – Eu só quero dizer uma coisa: Tarcísio e Jairinho, eu acho um absurdo, 

uma covardia, se ficar e o Crivella vetar isso. E vocês da base são loucos de pedir isso, porque, 

prestem atenção em uma coisa: a autoria desse negócio, teoricamente, está na conta de vocês, 

porque vocês fizeram. 

Eu sei e todos sabem, até pelo projeto de lei complementar que veio para Câmara, que o 

interesse disso é do Crivella. Aí vocês fazem e o Crivella vota? Quer dizer, “não era meu, era da 

Câmara, que tentou empurrar esse jabuti, mas eu, Crivella, vetei”. Vocês estão loucos? Isso é 

um problema para vocês mesmos da base. Negativo. Se é para corrigir esse jabuti, a Câmara tem 

que corrigir. Se a base concorda em vetar e o prefeito concorda, vamos fazer direitinho o que 

tem que fazer. 

Vamos fazer bonitinho o PLC. E a Câmara derruba. 

O SR. DR. JAIRINHO – Permite um aparte, Messina? 

O SR. PAULO MESSINA – Claro que eu dou. 

Perdão, Jairinho. Eu te dou o aparte, mas só quero te dizer o seguinte: antes de ser governo e 

de ser oposição, esta instituição é nossa casa. Eu acho que se a instituição propõe e o prefeito 

veta, isso é uma vergonha para nós, aqui na Câmara. Vergonha absoluta. O Crivella propôs essa 

emenda dele. Ele que sancione, ele que encare o desgaste. E nós aqui que iremos corrigir? Nós 

propomos a revogação deste artigo e revogamos. 

Ele vai vetar e a culpa cai aqui em cima da Câmara? Eu estou falando por vocês da base; até 

porque votei contra esse troço. Eu estou falando para vocês. Isso é um absurdo. 

O SR. DR. JAIRINHO – Olha só, para a gente encerrar esse assunto e dar prosseguimento à Sessão, 

eu acho que, quando você tem uma emenda, todo mundo sabe o que está votando. A emenda 

estava lá; os vereadores têm que saber o que está acontecendo. 

Quinze emendas foram apresentadas. Eu tive o cuidado de ler uma por uma. Essa emenda do 

Buraco do Lume, que é da praça, acabei de ligar para Secretaria de Urbanismo... obrigado a 

fazer. Primeiro, se fizer, vai ter que fazer uma contrapartida, como eu disse. Segundo, agora 

acabei de saber que essa edificação tem que ser feita por meio de pilotis para poder dar acesso, 



não acabar com visual, não mexer na praça, enfim. Esses nuances urbanísticos técnicos que a 

Secretaria deve explicar. Mas não mexe na volumetria, não mexe no gabarito. Mexe na mudança 

de uso por conta da viabilidade e mediante pagamento de contrapartida. Mas não pode ter 

muro e é de livre acesso ao público. 

Essas são as características do terreno que acabei de saber agora pela Secretaria de Urbanismo. 

Eu acho o seguinte: a emenda foi reconhecida, foi votada, todo mundo reconhece. E, se tiver 

algum problema, o prefeito veta, nós mantemos ou botamos um projeto para poder revogar. 

Pronto, está resolvido. Igual nós sempre fizemos aqui e nunca teve problema com todos os 

outros projetos e sempre foi de convergência, pelo menos da parte da Liderança do Governo. 

O SR. REIMONT – Permite-me um aparte na sua fala também, Messina? 

O SR. DR. JAIRINHO – Eu acho que a gente deve prosseguir com a Sessão, porque esse é um 

assunto que nós, aqui, no conjunto da Câmara, resolvemos facilmente. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SR. PAULO MESSINA – Um aparte para o Reimont. 

O SR. REIMONT – Messina, eu acho que você está muito correto, porque, na verdade, você disse 

uma expressão que eu sempre tenho falado: nós aqui somos uma instituição, somos um poder 

da República. Nós não somos uma correia de transmissão dos desejos do prefeito. 

A gente respeita o prefeito, ele foi eleito democraticamente. A gente respeita o prefeito. Agora, 

o que nós não podemos é dizer para a cidade que nós erramos – eu não votei na emenda nem 

no projeto. Mas se a Câmara, se a instituição errou, e agora a gente solicita ao Prefeito que 

corrija um erro nosso... 

O SR. DR. JAIRINHO – É um ponto de vista. 

O SR. REIMONT – Claro, claro. No aparte que o Vereador Paulo Messina me concedeu, eu queria 

só dizer o seguinte: eu acho, Vereador Messina, que alguém tem que encabeçar a produção de 

um PLC para nós revogarmos esse artigo, tocarmos o projeto e nos manifestarmos. 

Eu acho que você está muito correto, e eu sou signatário do projeto. 

O SR. DR. JAIRINHO – E mais: e agora… 

O SR. REIMONT – Porque é simples. 

O SR. DR. JAIRINHO – E também, no aparte, me ocorre o seguinte: é bom que haja no PLC 

revogação ou não. De repente, o PLC… que nós peguemos, também, o PLC que foi apresentado 

pelo governo, em setembro do ano passado, e também deixemos a mudança de uso sem 

contrapartida, igual estava no projeto original. Porque esta coisa é uma questão de ponto de 

vista. 

O que para algumas pessoas é algo, sequer, ruim, para a cidade, para outros pode ser boa. De 

repente, você deixar a pessoa construir sobre pilotis, com a mesma volumetria que ele já pode 

construir hoje, e ir fazendo a manutenção da praça é algo bom. Eu acho que é algo que tem que 

ser discutido pelo conjunto de vereadores. 

O SR. REIMONT – Claro! Não tenha dúvida! 



O SR. DR. JAIRINHO – Nós sabemos, lá no Largo do Boticário, todo mundo estava dizendo que 

era ruim; depois nós vimos que era bom. Eu acho que tem que ser uma discussão feita aqui na 

Câmara. 

O SR. REIMONT – Não tenho dúvidas. 

O SR. DR. JAIRINHO – Eu acho que…. De repente, pegar o PLC do Vereador Renato Cinco e pegar 

para votar, sairia algo melhor. Como não está no projeto, agora, ele agora só fala em mudança 

de uso. Quem sabe, pode falar em aumento de gabarito, ver alguma coisa neste sentido e ainda 

cobrar mais contrapartida, manter a praça, haja vista que algumas pessoas falaram que a praça 

se encontra, hoje, abandonada. 

Isso é decisão que está no foro íntimo de cada um. Cada um pensa de uma maneira. E, assim, 

por isso que eu falei que vale a pena nós votarmos, pegarmos esse assunto e darmos o devido 

cuidado, pois cada um pensa de uma maneira, e, de repente, como uma pessoa está vendo, a 

outra não está. Quem sabe, a maioria daquelas pessoas que fazem parte da base… eu, por 

exemplo, em várias matérias urbanísticas já falei isso… 

O SR. REIMONT – Eu pedi um aparte. 

O SR. DR. JAIRINHO – É o caso em tela. Por exemplo, eu falo sempre na construção em encosta.... 

Nós aqui temos uma… 

O SR. REIMONT – É que eu pedi um aparte… 

O SR. DR. JAIRINHO – Nós temos aqui uma cultura de sempre ser contra a construção em 

encosta. Em todo lugar do mundo, onde as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto, eles 

constroem na encosta, porque constrói uma casa pequena e toma conta de um terreno grande. 

Já aquelas pessoas com poder aquisitivo maior moram numa construção mais digna, mais 

abaixo. Então, há diversas discussões urbanísticas que possuem pontos de vistas divergentes. 

Eu acho que é republicano nós chegarmos aqui e colocarmos o assunto em voga e discutirmos…. 

Eu não me furto desse assunto e acho que é um assunto importante. 

Muito obrigado. 

O SR. REIMONT – Vereador Dr. Jairinho, você atravessou o meu aparte, concedido pelo Vereador 

Paulo Messina. Mas tudo bem. 

(...) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Com a palavra, para discutir o projeto, o nobre Vereador 

Babá. 

O SR. BABÁ – Senhor Presidente, primeiro eu quero logo garantir que eu não dou aparte ao 

Vereador Dr. Jairinho, pois ele não se escreve e pede aparte na fala de todo mundo. Então, ele 

que se inscreva… 

O SR. DR. JAIRINHO – Vou me inscrever para falar, Vereador Babá. 

O SR. BABÁ – Como qualquer Vereador aqui, para poder falar. Então, já quero garantir que eu 

não dou aparte ao Vereador Dr. Jairinho, está certo? 

O SR. REIMONT – O Vereador Paulo Messina me deu aparte, porém pela metade. 



O SR. BABÁ – Ele interfere na fala dos outros. E quero dizer, inclusive, ao Vereador Dr. Jairinho, 

que “pegou Santo” naquele dia. E que me perdoem os Santos, mas ficou todo irritado, na 

verdade, quando estavam aprovando um projeto, inclusive, essa emenda vergonhosa. Porque, 

na verdade, não tem coragem de assumir nem o nome da Praça Mário Lago, para dizer: “olhe, 

vai ser bem ali...” Não! É D1, é D2, é D3, contrapartida… são as palavras que ele mais falou na 

semana passada, porque não é só a Emenda Nº 14, é todo o projeto. 

Quando eu coloquei que estavam “passando uma boiada” urbanística na cidade, era a mais pura 

verdade. Para aprovar o que bem entende, sob o comando dos grandes empresários da 

construção civil e tudo o mais, sempre em nome do povo – o mais interessante é isso. Então, 

essa discussão, nós temos que travar, porque não é essa discussão de “em contrapartida”. O 

que mais ouvi o Vereador Dr. Jairinho falar na reunião passada foi “em contrapartida, a 

Prefeitura vai fazer isso ou aquilo”, mas não assume qual é a contrapartida, nada. Só o nome 

“contrapartida” foi o que mais ele repetiu na sessão passada e, como houve muitas críticas a 

ele, ele foi para cima do Vereador Paulo Pinheiro e foi para cima do Vereador Tarcísio Motta. Na 

verdade, ficou revoltadíssimo porque ele estava recebendo críticas, parecia aquele menino 

bem-criado, que não aceita crítica no jogo de futebol. Ele quer mandar no campo, não aceita 

nenhuma crítica e quando na verdade acontece, ele sai desesperado gritando com todo mundo, 

pois foi isso o que ele fez para aprovar esse “174”, que é uma vergonha geral e a Emenda nº14 

é mais uma delas. Foram 14 emendas e debate nenhum com a sociedade, essa discussão nós 

temos que travar, porque não adianta dizer “ah, não, porque nas grandes cidades...”. Grande 

cidade, cara, tu pegas o Rio de Janeiro e verás que vocês entregaram o Rio de Janeiro para o 

setor empresarial, não discutiram com a sociedade, com setores que tratam do urbanismo na 

Cidade do Rio. Não foi discutido nada, foi apenas passar um projeto com várias emendas que 

beneficiam o grande empresariado, que é quem comanda a Prefeitura. 

Por trás disso, eu afirmo que já devem estar almejando o financiamento de campanha para o 

Crivella, pelo menos. Não vou citar os senhores vereadores, mas sempre jogam para poder 

auferir dividendos depois, e isso é uma vergonha para a Cidade do Rio de Janeiro. 

Essa discussão do Prefeito Crivella, como não conseguiu em 2019, manda através de uma 

emenda. Aí, depois, não explicam o local, explicam com siglas – D-1, D-2, B-3, B-4. Não explicam, 

colocando sempre que haveria contrapartida. Contrapartida é uma ova porque ali, Dr. Jairinho, 

se você não sabe, se nunca foi lá, quando é meio-dia, os trabalhadores que trabalham no Centro 

têm como alternativa fazerem um jogo de futebol naquele local, onde seria o Buraco do Lume, 

porque é uma área grande. Ali, às sextas-feiras, estão lá os jogadores, que na verdade são esses 

trabalhadores aproveitando um momento de folga do seu trabalho para irem lá jogar uma 

bolinha, um futebolzinho. Isso tudo estaria colocado abaixo pelas tais contrapartidas pagas pelos 

empresários, isso é uma vergonha, esta Câmara assumiu essa vergonha porque nós votamos 

contra. Até o ex-Prefeito Cesar Maia votou contra, como outros vereadores aqui, justamente 

porque não caíram nesse conto do D-1, D-2, B-1, B-2, em contrapartida, porque eram assim as 

palavras do Dr. Jairinho. Tem que ter mais vergonha na cara para poder não assumir um projeto 

vergonhoso como esse aprovado e essa emenda mais vergonhosa ainda, que foi aprovada aqui 

na Câmara de Vereadores. 

Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO WILLIAM – Para discutir, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Com a palavra, para discutir o projeto, o nobre Vereador 

Fernando William. 



O SR. FERNANDO WILLIAM – Eu gostaria de solicitar aos colegas que, ao tratar de qualquer 

matéria, tenham cuidado no uso das expressões porque sinceramente não vejo nenhum colega, 

seja ele quem for, que não tenha vergonha na cara ou algo do tipo. Eu acho que isso não ajuda 

em nada, não ajuda o debate. A gente tem que preservar com firmeza aquilo em que a gente 

acredita, sem ofender qualquer colega. 

Bem, com relação à matéria que está em discussão, é claro que nós aprovamos, concordo com 

o Vereador Tarcísio e se for possível regimentalmente colocá-la em caráter extraordinário para 

que a gente possa, cumprindo as etapas do Regimento, dar conta da inclusão dos recursos no 

orçamento, que a gente possa fazer isso. Que os recursos possam ser utilizados o mais rápido 

possível, acho que isso é fundamental. 

Quanto à questão da votação da Emenda nº 14, na verdade quero dizer muito francamente que 

acho que o Vereador Dr. Jairinho, como Líder do Governo – deve ser um drama muito grande 

ser líder deste Governo – fez um esforço grande para acatar diversas emendas que reduziram 

significativamente o impacto do projeto original. 

O projeto original era muito, mas muito ruim mesmo. Aquele art. 9º, por exemplo, era um terror: 

permitia que na AP-2 se construísse com gabarito médio, o que significa que tem uma casa ali 

com determinado gabarito e um prédio de 15 andares seja construído. Tinha coisas assim 

bastante ruins, complicadas e erradas sob o ponto de vista urbanístico, na minha opinião, ainda 

que eu acredite que outras pessoas pensem de modo diferente, admito. 

Mas, enfim, as emendas que foram aprovadas foram emendas que corrigiram em larga escala 

uma série de distorções. Claro que o projeto em si era muito ruim, tanto que já havia sido 

apresentado sem contrapartida e foi apresentado com contrapartida durante o período de 

pandemia muito exclusivamente para que a gente votasse ainda nesta legislatura. Eu detesto 

fazer acusações sem ter provas; isso é uma coisa muito ruim. Mas é claro que levanta suspeitas 

de que há interesses outros, não digo de vereadores, mas até interesses no sentido de 

financiamento de campanha, coisas desse tipo, para que se votasse um projeto da forma como 

se votou, com a pressa com que se votou, introduzindo o art. 1º para que ele pudesse ser votado 

no período da pandemia. 

Com essa confusão toda que se criou, acho de bom alvitre que nós não votássemos. O prefeito 

impôs, pressionou a Câmara, acredito que o Vereador Dr. Jairinho, como Líder do Governo, ficou 

sem alternativa, outros vereadores ligados ao prefeito ficaram sem alternativa e acabou que a 

gente votou e acabou por permitir que, entre outras situações, fosse aprovada essa Emenda nº 

14. 

Essa Emenda nº 14, como diz o Vereador Dr. Jairinho, pode ser uma emenda que, na cabeça de 

alguns, permita autorização de construções paralelas à Praça Mário Lago e que justifiquem, por 

exemplo, recursos que vão compensar a limpeza permanente da Praça. Enfim, tudo isso aí é 

admissível numa democracia, e a gente tem que respeitar esse ponto de vista dos colegas. 

É evidente, é claro e muito límpido que qualquer operação que possibilite alterar as 

características da Praça Mário Lago é absolutamente incorreta; seria o mesmo que nós 

autorizássemos que se fizesse uma obra, uma alteração, uma construção sob pilotis, ou não, no 

Largo da Carioca, por exemplo. São espaços já configurados etc. e tal. 

Eu tendo a concordar com o Vereador Paulo Messina, porque o prefeito mandou e solicitou que 

a Câmara, através das comissões, aprovasse a emenda, e foi o que aconteceu. Então, fica a 



impressão de que a Câmara tomou essa iniciativa. Mas acho que isso pode ser perfeitamente 

superado com a votação da proposição do Vereador Renato Cinco, modificada talvez, ajustada 

etc., de forma a garantir ao Buraco do Lume, que foi um terreno da Coroa Brastel incorporado 

pela municipalidade e hoje tem o nome de Praça Mário Lago, que fique garantida a sua 

permanência como espaço livre, espaço físico que interessa à população do Rio de Janeiro. 

Acho que é isso. Eu proponho – e parece que o Vereador Dr. Jairinho concordou com isso, que 

a gente fique xingando – que a gente admita que o projeto do Vereador Renato Cinco seja 

votado, com alguns ajustes no sentido de que se garanta não só a permanência do Buraco do 

Lume, da Praça Mário Lago, mas para que, daqui por diante, não se permita qualquer tipo de 

edificação naquela região, qualquer modificação que impacte aquela região. E vamos em frente. 

Acho que é isso, sem necessidade de agressões que tirem a essência do debate e nos coloque 

numa confrontação desnecessária. 

Proponho, então, que se vote o mais rápido possível o projeto com ajustes... 

Obrigado. 

(...) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Com a palavra, para discutir o projeto, o nobre Vereador 

Paulo Pinheiro. 

O SR. PAULO PINHEIRO – Senhor Presidente, reforço a fala do Vereador Fernando William para 

a gente poder botar um pouco a bola no chão, descansar, parar um pouquinho dessa... 

Eu queria me referir, novamente, à discussão. Eu não tenho dúvida e, hoje, eu tenho absoluta 

certeza que foi errada a nossa posição em votar esse projeto dessa maneira, nós estamos vendo 

que há dificuldade de as pessoas entenderem o que aconteceu. Houve um atropelamento, e fui 

mal interpretado, volto a dizer, mal interpretado, até agressivamente também pelo vereador 

Jairinho, em momento algum o desrespeitei. O que eu falei, vereador, está comprovado pela 

sua colocação de hoje, o senhor mesmo falou: “Eu tinha 14 emendas, estava cheio...” É verdade! 

Essa é a minha crítica, no momento, botaram nas suas costas uma resolução que não deveria 

ter sido feita pelo senhor, botaram nas suas costas uma série de problemas. 

Quando eu brinquei que o senhor estava recebendo emenda toda hora, o senhor nem sabia 

nem qual era a emenda, como é que ia discutir, era um problema enorme, eu sei que a 

responsabilidade, e o senhor teve que aceitar, como líder do governo, eu não aceitaria, mas 

você aceitou, esse é o quadro.... Garante mais.... Eu volto a dizer que o meu voto, a minha 

posição foi muito parecida com o que disse, também, o Vereador Cesar Maia, logo no início. Ele 

disse uma frase muito interessante, eu até guardei: “Eu estou completamente tonto, não estou 

entendendo nada”. Exatamente é a sensação que passava, porque o senhor também estava 

nessa situação, com dificuldade de entender. 

Está claro que nós, que isso tudo, eu não quero discutir politicamente se é o Prefeito que quis 

ou não, mas está bem claro hoje que era uma decisão do Prefeito, está bem claro que as 

emendas passaram por um dos vereadores a pedido do Prefeito, e eu acho que nós, da Câmara, 

precisamos preservar com todo o... Claro, que em todas as legislaturas há alguém que apoia o 

Governo, alguém que é oposição a ele; mas eu queria ter um pouco de serenidade para que a 

gente entenda isso, que não pode se fazer da Câmara isso, não pode passar tudo dessa maneira. 



Nós votamos mal, no momento errado. A discussão tinha que ter sido maior, não poderia ter 

sido dessa maneira; mas essa exigência nos fez criar esse problema. E ficar muito bem claro, é 

preciso, como eu disse lá no início e vários que me precederam, que se diga que esse projeto é 

do Governo, não é um projeto da Câmara. As emendas apresentadas foram feitas a pedido do 

Governo. 

Para deixar isso muito claro e consertar, da melhor maneira possível, eu não sei se há conserto, 

mas, se houver conserto, essa emenda é absolutamente esdrúxula. Quando se falou em jabuti, 

agora o Messina falava num dinossauro enorme, não é? A gente tem que entender que não 

podemos, nessa Casa, se é nesse Governo, o Crivella, o Eduardo Paes, o Conde, Cesar Maia, 

quem for o prefeito, nós não podemos, na Casa Legislativa, fazer tudo o que o prefeito quer, no 

desespero que ele quer, não pode fazer isso! É preciso entender que nós estamos aqui para isso, 

nós somos o Poder Legislativo! Nós estamos aqui através do voto da população. E é esse ponto 

que eu quero voltar com muita calma, com muita tranquilidade, para entender que as críticas 

não são feitas… Aí, as críticas sempre são feitas e eu, hoje, tive absoluta certeza, as palavras do 

Vereador Dr. Jairinho confirmam tudo que eu falei naquele dia: que foi exagerado, que foi antes 

do tempo, que não podíamos ter feito isso, votamos errado e, ainda assim, 29 vereadores 

votaram favoravelmente ao projeto, 19 votaram conta. 

Mas o que eu peço é que essa Casa tenha serenidade, não adianta a gente ficar gritando, porque 

quanto mais a gente grita – é uma frase que eu aprendi nessa Casa, logo na minha primeira 

legislatura – quanto mais alto, mais pesado, mais rápido fala a pessoa, menos razão ela tem, 

pode ter certeza disso. E a gente tem visto isso aqui, as pessoas estão se exasperando, por quê? 

Por pressões e cobranças que não podem ser feitas. Nós não podemos aceitar determinadas 

cobranças. 

Então, eu queria deixar bem claro, novamente, que eu não desrespeitei em momento nenhum 

algum vereador, não é minha prática fazer isso. Agora, as minhas críticas, se atinge a pessoa, se 

for atingida por isso, a crítica foi à maneira como essa pessoa trabalhou. Eu acho que a condução 

do Vereador Dr. Jairinho foi boa pro Governo etc, mas não foi boa para Casa, nós precisávamos 

ter mais tempo. Nós não poderíamos ter passado, não é possível, a votação era confusa, o 

Presidente Jorge Felippe constantemente dizia “Não estou entendendo nada” e cheio de papel 

na mesa falando, porque estava confuso, foi confuso, não foi uma votação simples, não foi um 

assunto simples e as repercussões negativas vão aparecendo a cada dia, e nós estamos vendo. 

Não adianta a Secretária de Urbanismo dizer o que ela tem dito por aí “Que não é verdade, não 

é vale-tudo”. Absolutamente, ela não tem argumentos, porque a opinião não é da oposição, a 

opinião não é de um grupo de vereadores, a opinião não é de alguém que é radical na defesa 

contra o Prefeito Marcelo Crivella, a opinião é de parte da sociedade, e a gente tem que respeitar 

parte a sociedade, pessoas técnicas no assunto. Da mesma maneira que nós temos que respeitar 

a ciência na saúde, como não tem feito o Presidente da República, nós temos que respeitar 

àqueles que entendem do assunto, pelo menos, discutir ou tentar derrubar a posição daqueles 

que foram contrários, que foram muitos, foram muitas instituições, não foram pessoas físicas, 

foram muitas pessoas jurídicas que mostraram para mim que esse projeto foi um erro, que nós 

cometemos nessa Casa. Um erro, continuo afirmando, cometemos um erro. E eu espero que 

nós possamos consertar alguns desses erros, porque isso terá repercussões muito grandes 

adiante na Cidade do Rio de Janeiro. E a Casa precisa ter um pouco mais de calma, e às pessoas 

“vamos ter um pouquinho mais de calma”, não achar que alguém está trazendo para sua pessoa 

física. Nós estamos aqui discutindo e não é agressão nenhuma, eu não agredi ninguém, se o 

vereador não gostou do que eu falei, eu falei exatamente isso que ele falou hoje: a confusão que 



estava criada e a maneira como isso foi levado, a maneira como foi conduzida essa votação foi 

muito ruim, foi uma das piores votações que eu já assisti nessa Casa, sem dúvida alguma. E o 

resultado, nós estamos vendo aí, 48 horas depois já começando a respingar em cima da gente. 

Obrigado, Presidente. 

O SR. THIAGO K. RIBEIRO – Para discutir o projeto, Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Para discutir o projeto, o nobre Vereador Thiago K. Ribeiro. 

O SR. THIAGO K. RIBEIRO – Presidente, senhoras e senhores vereadores, desculpem-me, cheguei 

mais atrasado hoje na Sessão, porque estava em um compromisso. Na verdade, eu conversei 

hoje mais cedo com o Vereador Tarcísio Motta, e logo após a conversa com ele, fui estudar o 

que se tratava dessa emenda com relação... Sustando o decreto. E ao entender, ficou claro para 

mim que na verdade o que nós votamos, com a derrubada do decreto, é a alteração do uso – da 

mudança de uso. Você não está permitindo ali a construção de nada, mesmo porque já era 

permitido construir ali um prédio de três andares para destino cultural, no caso: livraria, 

biblioteca, museu – poderia ser –, e, na verdade, alteramos a possibilidade da mudança de uso. 

Mesmo assim, pelo que andei verificando e apurando, não seria na praça inteira, seria num 

pedaço da praça, até mandei esse mapa, que eu consegui encontrar com minha assessoria, de 

qual seria esse terreno, que poderia ser utilizada essa mudança de uso e existe um tombamento 

votado pela Alerj. Só para deixar bem claro, esclarecer essas dúvidas aí. 

E com relação às emendas que eu propus, que são as emendas de 1 a 7, são justamente as 

emendas que são a mais duras e mais restritivas. Talvez não tenha agradado boa parte do 

Governo, mas fiz o que achava e entendia como necessário para que, se o Projeto passasse, 

passasse sem fazer o menor estrago possível. 

Então, a gente, quando vê nos jornais de hoje, por exemplo, O Globo, mencionando: “Pode isso, 

menos isso ou com anuência dos condôminos”, foram as emendas de 1 a 7 que nós votamos, 

que vieram todas nesse sentido. 

Então, eram esses esclarecimentos que eu queria dar como contribuição pelo trabalho que a 

gente vem fazendo em relação a esse Projeto. 

------------------------------ 

(...) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE FELIPPE) – Mais alguém para discutir o projeto? Vou passar a 

Presidência para a Vereadora Tânia Bastos, porque quero me inscrever. Não estou me sentindo 

bem. Preciso externar o que estou sentindo. 

(Assume a Presidência a Vereadora Tânia Bastos, 1º Vice Presidente) 

O SR. PAULO MESSINA – Que susto. Achei que não estava se sentindo bem de saúde. 

O SR. JORGE FELIPPE – A minha pressão está alta. 

Na última Sessão, procurei dar andamento a ela tentando organizá-la. Recordo-me de que o 

Vereador Dr. Jairinho tinha proposto que se ouvisse, nas emendas, um a um os vereadores, não 

sei se vocês se lembram. Até se começou a ouvir os vereadores. Interpretei que aquilo estava 

errado: se era para obter a opinião das comissões, que se fizesse especificamente, comissão por 

comissão. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora me pressionando: “Vereador, não dá para 



acompanhar dessa forma”. Enfim, eu passei a assessorar aquela reunião, a forma de condução 

do processo. Confesso a vocês que muito me preocupa a situação dos recursos da Prefeitura 

hoje – preocupa mesmo. Eu conversei com a Secretária Municipal de Fazenda, conversei com o 

prefeito, conversei com a Secretária de Urbanismo, e eu me empenhei em ajudar a viabilizar o 

que era possível nesse projeto. E o que era possível pra mim eram muitas coisas que tinham que 

ser retiradas. 

Lá atrás, quando ele começou a ser discutido em 1ª discussão, eu ainda fiz uma ponderação, que 

mereceu até o assentimento e o apoio do Vereador Cesar Maia, quando eu disse que o Rio é 

uma cidade vocacionada ao turismo e nós tínhamos que ter muito cuidado com essa 

transformação de uso de hotéis – não sei se vocês se lembram disso. Teve a Emenda nº 7, que 

excluía isso do projeto. E estava tudo bem conduzido. 

Depois, começou a se discutir: volta a Emenda nº 7, não volta a Emenda nº 7, alguns vereadores 

propondo. E veio outra emenda, que eu não sei qual era o número – aliás, ela nem teve número, 

porque foi retirada –, que voltava com a transformação de uso dos hotéis e ainda permitia os 

clubes. Quer dizer, ela tinha uma amplitude maior. E eu fiquei muito preocupado com essas 

questões. Eu ligava para o Vereador Dr. Jairinho e disse: “Dr. Jairinho, poxa, isso não vai ser 

legal”. “Não, tudo bem. Então vamos ver o que é possível, o que não é possível”. Confesso a 

vocês que, poxa, apesar de tantos anos de vida pública, eu não tive o cuidado de ver essa 

questão do que significava esse tal decreto que estava dentro da emenda, subzona CB-1 e CB-2. 

Eu confesso a vocês. Porque eu nunca daria meu voto para mudar e permitir a edificação ali na 

Praça Mario Lago. 

Eu estou muito arrependido do voto em relação a essa questão e preciso me penitenciar aqui, 

sabe? Eu não estou me sentindo bem pela forma como dei meu voto nessa questão, sem ter 

tido o cuidado de ir lá, em decorrência de estar aqui secretariando, na verdade, os trabalhos 

para poder viabilizar a discussão e a aprovação do projeto. Então, eu quero me penitenciar e 

dizer que, se surgir alguma proposta no sentido de revogar isso... 

Eu sei, o Vereador Thiago K. Ribeiro disse, o Dr. Jairinho também falou que há uma lei estadual 

que tomba, mas o Tribunal de Justiça... Eu procurei ligar agora para o Procurador. O Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro tem interpretado que falece ao Poder Legislativo iniciativas de leis de 

tombamento, embora uma decisão do ano passado, da Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal, terminou por aceitar. O relator foi o Ministro Gilmar Mendes, achando que o Legislativo 

também poderia fazê-lo. Mas é uma questão muito polêmica, não é? Então, se nós vamos 

retomar o período de sessões ordinárias, e a proposta do Vereador Renato Cinco vindo, terá o 

meu voto, com toda a certeza, e o meu empenho. 

------------------------------ 

  


