
O ano legislativo, aberto
dia 15 de fevereiro, vai
ser marcado pela consoli-
dação do processo de
aproximar cada vez mais
a Câmara de Vereadores
dos cidadãos. Em 2010,
foram muitas as ativida-
des, que incluiram au-
diências públicas com a
comunidade e trabalhos
de duas Comissões Par-
lamentares de Inquérito
(da Ampla e das Barcas).
Páginas 2 e 3

A segurança da cidade é tema em permanente
debate na Câmara. Em março, os vereadores
Paulo Bagueira, Renato Cariello e Luiz Carlos
Gallo tiveram audiência com o secretário estadual
de Segurança, José Mariano Beltrame, acompa-
nhados pelo deputado federal Chico D’Ângelo.
Beltrame  prometeu duas UPPs para Niterói, em
data e local que, por enquanto, preferiu não reve-
lar. Uma indicação conjunta também será feita ao
prefeito Jorge Roberto Silveira para a contratação
de PMs pelo município nas horas de folga do ba-
talhão para reforçar o policiamento da cidade, que
ainda este semestre contará com câmeras de mo-
nitoramento na Região Oceânica. Página 4

Reunião com moradores do Barreto debate segurança com comandante do 12º BPM

Carnaval 
pode voltar à
Amaral Peixoto
A revitalização do carnaval de rua,
que conta com o apoio de todos os
vereadores, é um sucesso, tanto
que seus organizadores pensam
em voltar à Amaral Peixoto. Pág.5

Estudantes
na Escola de
Democracia
Alunos de escolas públicas conhe-
cem a história da Câmara Munici-
pal e participam até de sessões
plenárias numa aula de democra-
cia para todos. Página 7

Reformuladas
as Comissões
Permanentes
As treze Comissões Permanentes
da Câmara foram reformuladas
para ficarem mais em sintonia com
assuntos como meio ambiente e
sustentabilidade. Página 6

Site dá mais
transparência
à Câmara
Os atos dos vereadores, a ordem
do dia e muitas outras informações
já podem ser obtidas através do
novo site da Câmara Municipal pela
internet. Página 7

Cada vez mais perto
do povo em 2011

Segurança, tema
sempre em debate

Reunião dos vereadores com o novo comandante do 12º Batalhão
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Comissão de Constituição e Justiça 
Presidente: Rodrigo Farah
Vice-presidente: Renato Cariello
Membros: Carlos Alberto Magaldi,

Leonardo Giordano e Roberto 
Fernandes Jales (Beto da Pipa)

Comissão de Finanças e Orçamento,
Defesa do Consumidor e Direitos do
Contribuinte
Presidente: Carlos Macedo
Vice-Presidente: Milton Carlos Lopes (CAL)
Membros: Sergio Fernandes, Waldeck  

Carneiro e Emanuel Rocha. 

Comissão de Urbanismo, Transportes,
Obras e Serviços Públicos
Presidente: Roberto Fernandes Jales 

(Beto da Pipa)
Vice-Presidente: Carlos Macedo
Membros: Renato Cariello, Rodrigo Farah e           

José Vitor Bissonho Júnior

Comissão de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustentabilidade
Presidente: Edgar Folly (titular) - 

Zaff (suplente)
Vice-Presidente: Roberto Jales (Beto da Pipa)
Membros: Carlos Macedo, Milton Carlos    

Lopes (CAL) e Padre Wilde Ricardo

Comissão de Educação e Cultura
Presidente: José Vitor Bissonho Júnior
Vice-Presidente: Waldeck Carneiro 
Membros: Sergio Fernandes, Carlos        

Macedo e Padre Wilde Ricardo

Comissão Administração, Estatística e
Servidores Públicos 
Presidente: José Augusto Vicente
Vice-Presidente: Luiz Carlos Gallo de Freitas
Membro: João Gustavo

Comissão de Saúde e 
Desenvolvimento Social 
Presidente: João Gustavo

Vice-Presidente: Gezivaldo R. de Freitas 
(Renatinho)

Membros: Emanuel Rocha, Rodrigo Farah
e Waldeck Carneiro

Comissão de Ciência e Tecnologia e
Formação Profissional
Presidente: Waldeck Carneiro
Vice-Presidente: Milton Carlos Lopes (CAL)
Membro: Sergio Fernandes

Comissão de Esporte, Turismo e Lazer 
Presidente: Luiz Carlos Gallo de Freitas
Vice-Presidente: Gezivaldo R. de Freitas   

(Renatinho)
Membro: Carlos Alberto P. Magaldi

Comissão de Segurança 
Pública e Controle Urbano
Presidente: Renato Cariello
Vice-Presidente: Carlos Alberto P. Magaldi
Membro: José Augusto Vicente

Comissão de Direitos Humanos, da
Criança, do Adolescente, do Idoso, da
Mulher e do Portador de Deficiência
Presidente: Gezivaldo Ribeiro de Freitas  

(Renatinho)
Vice-Presidente: Padre Wilde Ricardo
Membros: Luiz Carlos Gallo de Freitas, 

José Vitor Bissonho Júnior e Waldeck 
Carneiro 

Comissão de Fiscalização das 
Fundações Municipais, Autarquias e
Empresas Públicas 
Presidente: Leonardo Giordano
Vice-Presidente: José Augusto Vicente
Membro: Milton Carlos Lopes (CAL)

Comissão de Devenvolvimento 
Econômico e 
Indústria Naval 
Presidente: Milton Carlos Lopes (CAL)
Vice-Presidente: Renato Cariello
Membro: Waldeck Carneiro

Mesa Diretora 
Biênio 2011/2012

Presidente: Paulo Roberto Mattos Bagueira Leal
1º Vice-presidente: Carlos Alberto Pinto Magaldi
2º Vice-presidente: Padre Wilde Ricardo
1º Secretário: Emanuel Rocha
2º Secretário: Sergio Fernandes 

Câmara
Municipal
de Niterói 2011

Os números produzidos pelo trabalho legislativo
em 2010 impressionam. Nada menos que 32 au-
diências públicas realizadas, 556 projetos de lei
apresentados, 123 decretos legislativos aprova-
dos, 95 requerimentos e 2.165 indicações sobre
os mais variados temas. O ano também foi mar-
cado pela contínua abertura de todas as depen-
dências à população e pela consciência do efetivo
papel do Poder Legislativo.

Para 2011, as expectativas são ainda maiores.
“Mesmo com a cidade vivendo um momento crí-
tico, por conta das chuvas que arrasaram Niterói
e grande parte da Região Metropolitana do Es-
tado, as atividades não pararam. Foram duas as
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) ins-
tauradas; muitas audiências públicas realizadas;
as autoridades mais diversas foram aqui recebi-
das, não apenas para serem homenageadas,
mas também para darem explicações à popula-
ção. Em suma, cumprimos nosso papel de pro-
por, legislar, fiscalizar e participar da vida da
cidade”, destaca o presidente Paulo Bagueira.

O ano legislativo de 2011, aberto oficialmente no
dia 15 de fevereiro, deu início à consolidação do
processo de trazer o cidadão ainda mais à Casa
e de ela ir aonde o povo está. “Já em 2010,
quando realizamos a CPI que investigou o serviço
prestado pela concessionária de energia elétrica
que atende à população, a famosa ‘CPI da
Ampla’, fizemos 11 reuniões itinerantes nos bair-
ros, foi quase um ano de trabalho com a tomada
de dezenas de depoimentos que resultaram em
um relatório de 53 páginas. Não fizemos mais do
que o nosso dever, mas esse trabalho será inten-
sificado em 2011”, assegura o presidente. 

Outra CPI iniciada no ano passado é a que analisa
a situação do transporte marítimo ligando Niterói ao
Rio, prestado pela concessionária Barcas S.A. A
Câmara também criou Comissão Especial de
Acompanhamento às ações de apoio aos atingidos
pelas chuvas de abril para acompanhar as provi-
dências no processo de recuperação do município. 

Comissões Permanentes:

2 — Abril de 2011
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Entre as 32 audiências públicas e outras tantas
de trabalho realizadas ao longo de 2010, des-
taca-se a que trouxe ao plenário da Câmara a
cúpula da Secretaria Estadual de Segurança
Pública. “Fomos recebidos pelo comandante-
geral da PM, coronel Mario Sergio Duarte; trou-
xemos aqui todos os comandantes que
passaram pelo 12º Batalhão e não vamos des-
cansar enquanto o efetivo de policiais nas ruas
não for aumentado e enquanto não conseguir-
mos a instalação de uma Unidade de Polícia
Pacificadora em nosso município. As próprias

autoridades de segurança admitem que esteja
havendo uma migração de marginais para ou-
tros locais do Grande Rio”, lembra Bagueira. O
encontro com a cúpula da PM foi articulado
pelo presidente da Comissão de Segurança
Pública, Renato Cariello (PDT).

Outro ponto lembrado pelo presidente como
“extremamente positivo”, e que será incentivado
ainda mais, diz respeito à abertura de todos os
espaços disponíveis da Câmara à população.
“Quero reafirmar que esta é a casa do povo, li-

teralmente. Fomos eleitos pela população, com
nossos defeitos e nossas qualidades, com esta
ou aquela particularidade, por inúmeros parti-
dos, pelas mais diversas regiões da cidade. O
plenário, o salão nobre, as Comissões, os ga-
binetes dos vereadores, o da presidência e até
as escadarias, estão garantidos à manifestação
para o debate, para as exposições, eventos so-
ciais e qualquer outro tipo de ato que respeite,
evidentemente, as regras impostas pela Demo-
cracia. E este trabalho será intensificado nos
próximos dois anos”, enfatizou Bagueira.

3

Vereadores reunidos com o coronel Mário Sérgio,

comandante geral da PM; na apresentação do re-

latório da CPI da Ampla; na homenagem a perso-

nalidades, como o senador Francisco Dornelles

(com a presença do prefeito Jorge Roberto Sil-

veira); e também em diligência às estações das

Barcas, na CPI que apura irregularidades no 

serviço de transporte marítimo

Câmara cada vez
mais perto do cidadão
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4 — Abril de 2011

Segurança da cidade na
pauta permanente da Casa
O mês de março foi marcado por debates
sobre a violência que assusta a cidade. De-
pois de audiência com o secretário estadual
de Segurança, José Mariano Beltrame, os ve-
readores conseguiram boas notícias para Ni-
terói. Ele garantiu que o município vai ter pelo
menos duas unidades de polícia pacificadora
(UPP). Disse dar também total apoio às pro-
postas para contratação de PMs pela Prefei-
tura e ao projeto de monitoramento por
câmeras de toda a Região Oceânica.

Acompanhados pelo presidente Paulo Ba-
gueira e o deputado federal Chico D’Ângelo,
os vereadores Renato Cariello, presidente da
Comissão de Segurança, e Luiz Carlos Gallo
relataram ao secretário as principais reivindi-
cações das comunidades que representam e
da sociedade como um todo. “Ficou acertado
que faremos uma indicação conjunta ao pre-
feito para que Niterói contrate policiais milita-
res de folga para fazer o policiamento das
ruas. O tema da segurança tem tido desta-
que na nossa pauta e esta Casa sempre vai
buscar uma solução”, afirmou Bagueira. 

A indicação tem por base o decreto do go-
vernador Sérgio Cabral que permite aos PMs
realizar turno extra através de convênio com
os municípios. “O turno adicional é de oito
horas, que deverá ter um intervalo de mais
oito horas, antes que o PM retorne à sua cor-

poração. O objetivo é ampliar o número de
PMs na cidade, já que o 12º BPM tem um dé-
ficit de cerca de 300 homens”, diz Cariello.

— O secretário disse que está no plano da
secretaria a vinda das UPPs para Niterói, mas
não quis confirmar nem data nem local por
questões de segurança — contou Gallo. 

Comandante se reúne
com vereadores
Como sempre acontece quando há troca de
comando no 12º Batalhão, todos os verea-
dores estiveram reunidos no gabinete da pre-
sidência com o tenente-coronel Paulo
Henrique Moraes, novo comandante da uni-
dade. Na ocasião, foi anunciado que as câ-

meras de monitoramento da Região Oceâ-
nica devem começar a funcionar no primeiro
semestre deste ano. 

— Estamos otimistas com as notícias trans-
mitidas pelo coronel. Através da Comissão de
Segurança apontamos as necessidades da
população — disse Luiz Carlos Gallo.

A Câmara aprovou, por unanimidade, men-
sagem do prefeito Jorge Roberto Silveira
criando 142 novas vagas de guarda municipal
para serem preenchidas através de concurso
público. A mensagem chegou à Casa no dia
22 de março e foi votada em regime de ur-
gência para que o município possa licitar a
escolha da empresa que fará o concurso.

Vereadores reunidos com o comandante do 12ºBPM no gabinete do presidente Paulo Bagueira

A Câmara de Niterói realiza dia 11 de abril, às 18h, sessão solene
em memória das vítimas do holocausto, homenageando personali-
dades da cidade ligadas ao movimento judaico e pela paz. No mesmo
dia no saguão principal, será aberta uma exposição sobre a vida e a

obra do cientista Albert Einstein, judeu perseguido pelos nazistas. 

Durante a sessão solene, o Memorial Judaico de Vassouras, a As-
sociação David Frishman de Cultura e Recreação, o Centro Israelita
de Niterói, a Sociedade Hebraica de Niterói, a Bnai-Brith e a organi-
zação feminina Wizo-Centro Scylla Schneider de Niterói receberão
moções de aplausos. A exposição no saguão da Câmara ficará em
cartaz até o dia 29 de abril. 

Em memória das 
vítimas do holocausto
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Resgatando uma das mais tradicionais ma-
nifestações populares do país, os desfiles
dos blocos e escolas de samba na Rua da
Conceição foram considerados um grande
sucesso, tanto pelo público presente quanto
pelos organizadores. A luta pela volta dos
desfiles, encampada por todos os vereado-
res da Câmara Municipal, foi analisada pelo
presidente Paulo Bagueira como vitoriosa.

— Nosso esforço para revitalizar o carnaval
foi recompensado totalmente pela participa-
ção popular, pelo entusiasmo dos foliões e
pela competição saudável. Pelo sexto ano,
depois de 12 anos de interrupção, conse-
guimos promover um carnaval bonito, de paz
e organizado —  disse Carlos Magaldi, pri-
meiro vice-presidente da Câmara.

Os festejos não ficaram concentrados ape-
nas no Centro da cidade ou no desfile da
Rua da Conceição. Todos os bairros, todas
as regiões e diversas comunidades de Nite-

rói tiveram seus bailes populares que são,
de fato, a opção da população mais carente.
Para isso, houve o apoio da Prefeitura, atra-
vés da Niterói Esporte, Lazer e Turismo (Nel-
tur); da Secretaria de Segurança e Controle
Urbano e da Polícia Militar. 

Ao receber em seu gabinete Jonatan Anjos,
presidente da Escola de Samba Sabiá, cam-
peã do carnaval 2011 de Niterói, o presidente
da Câmara, Paulo Bagueira disse que vai se
reunir com os dirigentes das principais es-
colas e blocos da cidade para incentivá-los a
iniciar logo os preparativos para o carnaval
de 2012. “É importante que todos se organi-
zem para captar patrocínios. O carnaval de
Niterói vem se fortalecendo a cada ano e
acho que as escolas precisam estar bem
preparadas para isso”, disse Bagueira. 

O presidente da União das Escolas de
Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói,
Ito Machado, disse que “a receptividade do

público tem sido cada vez maior ao longo
desses seis anos. As escolas estão aprimo-
rando suas fantasias, seus enredos e capri-
chando nos carros alegóricos. Em breve já
teremos que voltar à Avenida Amaral Peixoto
por conta do espaço”, destacou.

Entre as escolas de samba do 1º Grupo, a
grande campeã foi a Sabiá, seguida pela
Folia da Viradouro, e pela Inocentes de Ma-
ricá, que ficou na terceira colocação. Os de-
mais resultados foram Independente do
Boaçu, em quarto; Grupo dos 15, em
quinto; Mocidade Independente de Icaraí,
em sexto; e Souza Soares em sétimo,
caindo para o segundo grupo. Entre as dez
agremiações que desfilaram pelo grupo 2,
a campeã foi o Cacique da São José, com
197 pontos. A Região Oceânica ficou em
segundo lugar e desfila no grupo especial
ano que vem. Unidos de Piratininga e Ba-
lanço do Fonseca  desfilarão entre os blo-
cos no carnaval de 2012.

Outra iniciativa da Câmara Municipal para revitalização do
carnaval e de resgate da cultura popular foi a criação do Dia
Municipal do Samba, realizado desde 1990. O evento é or-
ganizado todos os anos, sempre no mês de dezembro, pelo
vereador Carlos Magaldi (PP). O objetivo, além de fortalecer

o carnaval de rua, é prestigiar os nomes do passado, do pre-
sente e as personalidades envolvidas na folia. 

Em 2010 o evento contou com a presença do sambista, can-
tor e compositor Jorginho do Império (foto). Filho de Mano
Décio da Viola, um dos fundadores da tradicional escola de
samba Império Serrano, de Madureira, é também um dos in-
centivadores da cultura popular. 

Dia municipal 
do Samba

Carnaval
de Rua,

seis anos de
renovação

Carnaval
de Rua,

seis anos de
renovação

A porta-bandeira Munique, da escola de samba Sabiá, campeã do carnaval 2011 da Rua da Conceição

Bruno Sgarbi
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Comissões Permanentes
reformuladas para 2011/12

As comissões permanentes da Câmara Municipal de
Niterói foram reformuladas pelos vereadores em sin-
tonia com a modernidade. Com a mudança, mesmo
mantendo o número inicial de 13, algumas foram aco-
pladas a outras ou receberam novas atribuições. 

Foi instituída a Comissão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade — que não existia — e a
Comissão de Segurança Pública passou a ser também
responsável pela legislação referente ao Controle Ur-
bano. O mesmo se deu com a de Desenvolvimento
Econômico, que tem a missão de criar leis sobre a in-
dústria naval.

— Não provocamos qualquer aumento de despesas, manti-
vemos o mesmo número e modernizamos as comissões, que
ganharam novas responsabilidades em sintonia com os de-
safios que a cidade terá que enfrentar nos próximos anos —

disse o presidente Paulo Bagueira. 

Veja na página 2 como ficaram a Comissão Executiva e as
comissões permanentes, e das páginas 8 a 13 como atua
cada um dos 18 vereadores da Câmara de Niterói.

O vice-prefeito José Vicente Filho presente na posse da nova Mesa Diretora da Câmara

A Comissão Pós-Chuvas criada pela Câmara conseguiu importante
vitória. O Diário Oficial publicou lista com o nome das 847 famílias
que ainda não recebem o Aluguel Social por pendências na docu-
mentação. Essa foi uma das sugestões apresentadas pela Comissão
Especial (que acompanha os efeitos da tragédia do temporal do ano
passado) acatadas pelo Poder Executivo.

— Assim como interferimos junto à Secretaria de Assistência Social
do Estado e à Prefeitura para que fosse criado um novo modelo de
pagamento, conseguimos que a Emusa publicasse esta listagem
dando mais transparência e publicidade à questão — afirmou o ve-
reador João Gustavo, presidente da Comissão. 

O pedido foi feito durante audiência no gabinete da presidência com
os desabrigados e os vereadores. A Comissão, formada pelos ve-
readores Padre Ricardo, José Augusto Vicente, Carlos Magaldi e Wal-
deck Carneiro, também ouviu autoridades ligadas ao problema.

Para o vereador José Augusto Vicente, a Câmara cumpriu seu papel
ao receber os desabrigados no dia 23 de março. “Houve um com-
promisso assumido pelos vereadores com aquelas pessoas e fomos
atendidos pelo Executivo”. O novo convênio assinado com o Estado
também teve contribuição da Comissão que está elaborando um re-
latório com base em todos os depoimentos, a fim de remetê-lo ao
prefeito, à Emusa, à Secretaria Estadual de Assistência Social e ou-
tros órgãos, acrescentou José Augusto. 

Comissão recebe
vítimas das chuvas

Renatinho, João Gustavo, Bagueira e José Augusto com desabrigados
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Muitas são as iniciativas de mostrar e ensinar a importância de um re-
gime democrático onde o cidadão tenha seus direitos e deveres ga-
rantidos. A Câmara Municipal de Niterói dá a sua contribuição com o
Projeto Escola de Democracia. Através de agendamento prévio os
estudantes, crianças ou adolescentes, ocupam o plenário e conhe-
cem as dependências da Casa. A cada sessão plenária as crianças

questionam os vereadores sobre o funcionamento da
Casa. Um dos locais que desperta mais atenção dos
pequenos cidadãos é o Arquivo.

— Eles têm muita curiosidade ao verem o primeiro livro
de ata da Casa, que tem 191 anos. Este é o documento
mais valioso que temos aqui, pois conta o início da
nossa história — diz Rubens Carrilho, chefe do Arquivo
da Câmara.

Ao término da visita as crianças recebem uma revista
em quadrinhos, produzida especialmente para o pro-
grama. 

O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário
do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj), parceiro no pro-
jeto, transporta gratuitamente todos os estudantes. O
Programa Escola de Democracia acontece todas as se-
gundas-feiras, na parte da tarde, e é aberto às escolas
públicas e privadas do município. 

Para 2011, os agendamentos já estão sendo realiza-
dos. Este mês estão programadas as visitas dos alu-
nos do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, no dia
18, e da Escola Municipal Maralegre, dia 25

SERVIÇO

As instituições interessadas em participar podem entrar em contato
pelo telefone 2613-6836 ou pelo email programaescolademocra-
cia@gmail.com. 

Uma novidade importante, que reafirma a disposição da
Câmara em tornar mais transparentes todos os seus atos,
foi o lançamento de seu novo site. De casa, do trabalho,
da rua ou de qualquer local onde possa conectar a Inter-
net, o cidadão pode ter acesso aos projetos de lei, indicações, moções
e atos legislativos produzidos pelos 18 vereadores no endereço eletrô-
nico www.camaraniteroi.rj.gov.br. Também estão disponíveis a pauta de
trabalhos do dia e a ordem prevista para a votação dos projetos do dia
ou da semana.
— Detectamos que o cidadão tinha dificuldades e, em alguns casos,
não tinha qualquer acesso ao que é produzido na Casa. Começamos a
trabalhar e ao colocarmos o sistema legislativo no ar, conseguimos dar

um grande passo em busca da transparência de nossos atos — explica
o presidente Paulo Bagueira.  

O novo site também permite conhecer o perfil de cada vereador, a com-
posição da Mesa Diretora, das Comissões, além de informações sobre
outros setores da Casa. De acordo com Rubia Cristina Secundino, se-
cretária-geral da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes, a mo-
vimentação dos projetos de 2011 já está toda no site.

Democracia se
aprende na escola

Atos da 
Câmara sempre
on line

Rubens Carrilho mostra aos estudantes o primeiro livro de atas da Câmara de Vereadores

O site apresenta as notícias da Câmara, além de sua composição, das atas e das leis 
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8 — Abril de 2011

André Diniz (PT) Bagueira (PPS) Beto da Pipa (PMDB)

NO PLENÁRIO

Paulo Roberto Mattos Bagueira Leal está
em seu quinto mandato como vereador e
exerce seu segundo biênio na função de
presidente da Câmara. Em dezembro foi
reeleito para mais dois anos à frente do Le-
gislativo. 

Nascido e criado no Barreto, onde é figura
presente na vida da comunidade, ressalta
que seu primeiro biênio como presidente foi
marcado pela abertura do plenário à reali-
zação de ma nifestações populares e de ci-
dadania. O grande número de audiências
públicas e a presença de comandantes da
PM e dos presidentes dos tribunais de Con-
tas e de Justiça do Estado, foram relevan-
tes para o prestígio da instituição. 

Apaixonado por carnaval, além de sempre
apoiar os bailes populares em sua região, é
um lutador incansável pela revitalização dos
festejos carnavalescos  em Niterói. Foi res-
ponsável pela volta dos desfiles das esco-
las de samba e blocos à tradicional Rua da
Conceição, palco de memoráveis carnavais. 

Como legislador, uma de suas leis aprova-
das obriga que os prédios com mais de dez
andares instalem geradores elétricos para
emergências beneficiando, principalmente,
idosos e pessoas com deficiência motora
em caso de falta de luz.

Telefone: (21) 2613-6765  
vereadorbagueira@gmail.com

André Diniz da Silva, em seu segundo
mandato como vereador, teve um pedido
de licença aprovado em plenário para as-
sumir a chefia da Representação Federal
do Ministério da Cultura para os estados
do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Antes de seu pedido de afastamento da
Câmara, presidia a Comissão de Educa-
ção e Cultura; e integrava as de Consti-
tuição e Justiça e de Redação Final.
Lançou-se candidato a vereador pela pri-
meira vez em 1992. 

No ano seguinte, ocupou cargo de as-
sessoria na Assembleia Legislativa do
Estado, levado pelo então deputado e ex-
prefeito de Niterói Godofredo Pinto. 

Já em 2004, depois de assumir a Secre-
taria de Cultura da cidade, decide candi-
datar-se para uma vaga na Câmara
Municipal. 

Em 2008, Diniz novamente sai vitorioso
das urnas e é reeleito para mais um man-
dato. Referência para os colegas quando
o assunto é cultura popular, formado em
História pela Universidade Federal Flumi-
nense, é profundo conhecedor e pesqui-
sador da Música Popular Brasileira, tendo
publicado diversos livros sobre o tema. 

Telefone: (21) 2620-6754 
vereador@andrediniz.com.br

Roberto Fernandes Jales, conhecido em
toda a cidade como Beto da Pipa, gosta de
ser lembrado como autêntico representante
das comunidades. É nascido e criado no
Cantagalo, na Região de Pendotiba. 

Hoje na Câmara, preside a Comissão de
Urbanismo, Transportes e Obras e Ser-
viços Públicos, é vice-presidente da Co-
missão de Meio Ambiente e membro de
Constituição e Justiça e Redação Final. 

Aos 12 anos de idade já participava de
campanhas eleitorais e, em 1990, com-
prou um caminhão pipa d’água para co-
meçar a trabalhar no ramo. Por isso, é
chamado de Beto da Pipa. 

Sempre preocupado com o dia-a-dia dos
mais necessitados, é de sua autoria, por
exemplo, a lei que obriga a colocação do
número do telefone nas caçambas de re-
colhimento de entulho e tapumes de obras
realizadas pela Prefeitura de Niterói. O ob-
jetivo é fazer com que o cidadão possa
acionar a Ouvidoria Municipal ou, direta-
mente, o órgão responsável. 

O vereador Beto da Pipa é figura pre-
sente em todas as comunidades que re-
presenta, sendo destacado pelo trabalho
junto às equipes de mutirão comunitário.

Telefone: (21)2620-3179 
betodapipa@yahoo.com.br   
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CAL (PP) Carlos Macedo (PRP) Emanuel Rocha (PDT)

Milton Carlos da Silva Lopes, popularmente
chamado de CAL, retornou à Câmara em
dezembro último. Depois de uma licença de
aproximadamente um ano para assumir a
Secretaria Municipal de Indústria Naval,
atendendo a convite do prefeito Jorge Ro-
berto Silveira, volta para cumprir seu se-
gundo mandato. Preside a Comissão de
Desenvolvimento Econômico e Indústria
Naval; é vice nas comissões de Finanças e
Orçamento e Ciência e Tecnologia; e parti-
cipa como membro em duas outras. 

Milton CAL diz que vai continuar dedi-
cando-se ao fortalecimento e revitalização
da indústria naval em Niterói. Ele foi um
dos responsáveis pela revitalização e
reestruturação da pasta em Niterói. Uma
de suas iniciativas neste sentido é a redu-
ção do Imposto Sobre Serviço (ISS) de 3%
para 1% nos serviços de rebocagem. O
setor naval movimenta cerca de R$ 20 mi-
lhões mensais na cidade e a discussão é
onde o ISS deve ser recolhido. O verea-
dor defende que o imposto fique na cidade
sede onde foi iniciado o serviço. 

Outro foco de seu trabalho como legislador
será a qualificação profissional dos jovens,
visando atender a grande demanda de opor-
tunidades que surgirão com o começo das
explorações de petróleo na camada pré-sal.

Telefone: (21) 2622-2911 
vereadorcalcamaradeniteroi@yahoo.com.br  

Carlos Alberto de Macedo é líder do go-
verno na Câmara e preside a Comissão de
Finanças e Orçamento; vice de Urba-
nismo; e membro na de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

O vereador ainda encontra tempo para
atender as solicitações de lideranças co-
munitárias e encaminhar projetos de inte-
resse da sociedade civil organizada. É de
sua autoria o pedido de acréscimo à le-
gislação municipal para criar condições vi-
sando estimular a construção de novas
unidades habitacionais e agilizar a apro-
vação de projetos de casas populares,
bem como a urbanização das áreas em
seu entorno, dentro do Programa Minha
Casa, Minha Vida. 

Carlos Macedo também é autor do pe-
dido ao Executivo da criação do auxílio-
creche para as funcionárias da Guarda
Municipal. O vereador defende a instala-
ção de pequenas academias de ginástica
gratuitas, ao ar livre, em toda a cidade e
pede a criação do Conselho Municipal do
Idoso.

Outra importante medida adotada pelo ve-
reador diz respeito a vedação e neutrali-
zação do cheiro proveniente das estações
de tratamento de esgoto em Niterói. 

Telefone: (21) 2613-6814 
carlosmacedo1@oi.com.br    

Emanuel Jorge Mendes da Rocha, eleito
pelo Partido Democrático Trabalhista em
2008, tem 56 anos, é casado e pai de dois
filhos. Membro da Mesa Diretora, onde
ocupa a função de 1º secretário, integra as
comissões de Finanças e Orçamento; e de
Saúde e Desenvolvimento Social.

Herdeiro político do ex-vereador Dircillo
Rocha, que por mais de 20 anos ocupou o
Legislativo municipal, Emanuel teve ex-
pressiva votação em Niterói. Entre as me-
didas propostas por ele destaca-se a lei
que obriga a fixação de orientações sobre
o Seguro Obrigatório de Danos Causados
por Veículos Automotores de Vias Terres-
tres, o DPVAT, em estabelecimentos de
saúde, públicos ou privados. 

Preocupado com o meio ambiente, o ve-
reador também elaborou lei para que em-
presas produtoras, distribuidoras e que
comercializam disquetes, CDs e DVDs,
tanto no atacado quanto no varejo em Ni-
terói, informem aos consumidores sobre
a forma correta de efetuar o descarte do
material. 

É autor da lei que proíbe a comercializa-
ção de bebidas alcoólicas geladas nos
postos de combustíveis e nas lojas de con-
veniências nele instaladas. 

Telefone: (21) 2620-7313 
dremanuelrocha@predialnet.com.br 
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NO PLENÁRIO

Luiz Carlos Gallo de Freitas exerce, pela
quinta vez consecutiva, o mandato de ve-
reador. Ex-jogador de futebol, tendo atuado
em clubes como Vasco da Gama e Bota-
fogo, atualmente preside a Comissão de
Esporte, Turismo e Lazer; é vice de Admi-
nistração, Estatística e Servidores; e mem-
bro da Comissão de Direitos Humanos. 

Além do esporte, tem como uma de suas
bandeiras a defesa intransigente dos di-
reitos dos consumidores. Uma de suas leis
obriga as instituições bancárias e finan-
ceiras a fixarem um tempo mínimo para
que os clientes e correntistas sejam aten-
didos. Outra obriga que os estabeleci-
mentos comerciais coloquem em local
visível o endereço e os telefones da Se-
cretaria de Defesa do Consumidor. 

A organização do Sistema Municipal, da
criação do Conselho, e do Fundo Munici-
pal de Defesa do Consumidor são outras
iniciativas do vereador. 

A segurança pública é outro tema que
ocupa papel de destaque no mandato de
Gallo. Neste sentido, para tentar dificultar
os furtos e assaltos identificados como sai-
dinha de banco, o vereador deseja proibir
o uso de aparelhos celulares dentro das
agências. 

Telefone: (21) 2620-4729 
vereadorgallo@euvotogallo.com.br 

João Gustavo Braga Xavier Pereira pre-
side na Câmara a Comissão de Saúde e
Desenvolvimento Social e integra a de
Administração, Estatística e Servidores
Públicos. 

Ao longo de 2010, teve papel fundamen-
tal durante a instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) criada
para fazer o levantamento de possíveis
irregularidades no trabalho da conces-
sionária de energia elétrica que atua no
município, a Ampla. 

O relatório final, com um total de 53 pá-
ginas, foi fruto do trabalho realizado em
11 reuniões itinerantes por diversos bair-
ros e que levou quase um ano para ser
concluído. 

O vereador também é responsável pela
indicação que cria a disciplina de Educa-
ção no Trânsito nas escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino. 

Formado em Administração e Contabili-
dade, mora no bairro de Santa Rosa,
onde lidera encontros católicos com ado-
lescentes e casais no Colégio Salesiano,
além de participar da Congregação Ma-
riana e do Sagrado Coração de Jesus. É
também membro do Lions Clube.

Telefone: (21) 2620-3732 
gabinete@vereadorjoaogustavo.com.br  

José Augusto Tavares Vicente é represen-
tante de uma das mais tradicionais famílias
da política niteroiense. Seu irmão, José Vi-
cente Filho, é vice-prefeito da cidade, foi ve-
reador durante vários mandatos e também
presidiu a Câmara. Um de seus irmãos é
vereador na vizinha São Gonçalo. 

José Augusto preside a Comissão de Ad-
ministração, Estatística e Servidores Pú-
blicos; é vice de Fiscalização das
Fun dações Municipais, Autarquias e Em-
presas Públicas; e membro da Comissão
de Segurança Pública. 

Tem como área mais efetiva de ação a
Região Oceânica e os bairros da Enge-
nhoca e Tenente Jardim. Entre suas indi-
cações e projetos de lei destaca-se o que
obriga o município a fornecer aos cartó-
rios de registros de imóveis, informações
referentes às casas localizadas em áreas
não-edificantes, no sentido de que estes
dados possam ser disponibilizados em
escrituras e certidões. Essa indicação
virou norma adotada pelo Tribunal de
Justiça a partir da indicação do vereador.
É autor da lei que tenta disciplinar a ins-
talação de cercas elétricas no município.
Outra proposta é sobre existência de co-
letores seletivos de lixo para imóveis com
mais de dois pavimentos.

Telefone: (21) 2613-6718 
joseaugustovicente@hotmail.com

João Gustavo (PMDB)Gallo (PDT) José Augusto Vicente (PPS)
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Magaldi (PP) Padre Ricardo (PDT) Renatinho (PSOL)

Carlos Alberto Pinto Magaldi é o vereador
mais antigo da Casa e exerce seu sétimo
mandato. Na atual legislatura ocupa o cargo
de 1º vice-presidente da Mesa Diretora,
sendo encarregado de dirigir os trabalhos
sempre que o debate tiver atribuições de na-
tureza legislativa e administrativa. 

Com forte atuação junto às comunidades da
Zona Norte, notadamente os bairros do Fon-
seca, Viçoso Jardim e Cubango, dedica-se
à cultura popular e suas mais diversas ma-
nifestações. É de sua autoria, por exemplo,
a incorporação ao calendário oficial da ci-
dade do Dia Municipal do Samba.  

É seu também o pedido para que a Secreta-
ria Estadual de Saúde e Defesa Civil traga
para Niterói o Serviço Móvel de Tomografia
Computadorizada. 

Magaldi é autor do Projeto de Lei que isenta
do pagamento do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) os imóveis utilizados por
livrarias que destinem cinquenta por cento
de seu espaço para exposição de obras de
autores nacionais. Além de primeiro vice-pre-
sidente da Comissão Executiva, também é
vice na na Comissão de Segurança Pública;
e membro nas comissões de Esporte; De-
senvolvimento Econômico e Constituição,
Justiça e Redação Final.  

Telefone: (21) 2622-9760 
vereadormagaldi@yahoo.com.br

Wilde Ricardo Rocha ou, simplesmente,
Padre Ricardo, como a maioria das pes-
soas o conhece, foi empossado definitiva-
mente no último dia 9 de fevereiro, em
cerimônia realizada no Gabinete do presi-
dente da Casa, Paulo Bagueira. 

Padre Wilde Ricardo é segundo vice-pre-
sidente da Mesa Diretora e assumiu a
vaga deixada pelo ex-vereador Felipe
Peixoto, também do PDT, eleito deputado
estadual nas últimas eleições. Desde
2009, Padre Ricardo já vinha exercendo
mandato por conta da nomeação do ve-
reador Edgard Folly para a Secretaria Ex-
traordinária do Caramujo e Santa
Bárbara. 

Ele é vice-presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, da Criança, do Adoles-
cente, do Idoso, da Mulher e do Portador
de Deficiência; também é membro das
comissões de Meio Ambiente e Esporte. 

A sua atuação como vereador está vol-
tada para a área de direitos humanos e
cidadania, segurança e meio ambiente.

É formado em Filosofia e Teologia pelo
Mosteiro de São Bento, no Rio, e fez
MBA (espécie de pós-graduação) em
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.

Telefone: (21) 2620-0196 
vereador.padrericardo@gmail.com

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, ou Renati-
nho, como é carinhosamente conhecido
por seus eleitores e amigos, é presidente
da Comissão de Direitos Humanos, da
Criança, do Adolescente, do Idoso, da Mu-
lher e do Portador de Deficiência. É vice
na de Saúde e Desenvolvimento Social; e
membro na de Esporte, Turismo e Lazer. 

É um dos mais ferrenhos defensores dos
portadores de deficiência e dos animais.
É, ainda, autor da indicação para criação
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e
Exploração Sexual da Criança e do Ado-
lescente. 

Renatinho luta pela criação de um Serviço
de Assistência Veterinária para recolhi-
mento de animais acidentados, ou seria-
mente debilitados, que se encontram
abandonados nas praças, parques e vias
públicas do município. Também pretende
proibir a cobrança de tarifa pelo uso de ba-
nheiros nas estações e terminais rodoviá-
rios e aquaviários, shopping centers,
supermercados, hipermercados e postos
de gasolina localizados em Niterói. 

Também é sua meta fazer com que locais
de acesso à internet tenham, pelo menos,
um computador adaptado para atender as
pessoas com deficiência. 

Telefone: (21) 2620-5074 
mandatorenatinho@yahoo.com.br
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Renato Cariello (PDT) Sérgio Fernandes(PDT)

NO PLENÁRIO

Renato Ferreira de Oliveira Cariello ele-
geu-se vereador para cumprir primeiro
mandato em 2008. Preside a Comissão
de Segurança Pública e Controle Urbano
e acredita que a redução dos índices de
criminalidade só será possível quando
houver maior integração da sociedade
civil com todos os órgãos de segurança
nas três esferas de poder.

Bacharel em Direito é formado pela Cân-
dido Mendes. É vice nas Comissões de
Constituição e de  De sen volvimento Econô-
mico; e membro de Urbanismo. 

Ressalta que a presença do comandante-
geral da Polícia Militar, coronel Mário Sér-
gio, e de outras autoridades, durante
audiência pública na Câmara para deba-
ter a violência na cidade, foi um dos pon-
tos altos do ano legislativo em 2010. 

Para ajudar no combate à violência, fez in-
dicação ao Executivo para que fosse fir-
mado um convênio com o Estado a fim de
que o Boletim de Registro de Acidente de
Trânsito (BRAT) possa ser lavrado pela Ni-
terói Trânsito e Transportes (NitTrans), nos
casos de acidente sem vítimas, liberando
os PMs para o patrulhamento ostensivo.
Também sugeriu a implantação de uma
UPP no Morro do Palácio. 

Telefone: (21) 2620-7935 
renatocariello@oi.com.br

Rodrigo Flach Farah está cumprindo seu
segundo mandato como vereador. Presi-
dindo a Comissão de Constituição e Jus-
tiça e membro nas comissões de
Urbanismo e Saúde, tem a responsabili-
dade de ficar atento a todos os projetos
de lei, decretos e resoluções. Sua atua-
ção vem conferindo mais agilidade aos
projetos apresentados.

Com marcante presença nos assuntos li-
gados à saúde pública, criou diversas leis
voltadas ao tema. Entre elas destacam-
se a que obriga estabelecimentos com
grande circulação de pessoas a instalar
e disponibilizar recipientes abastecidos
com álcool em gel, e a que imprime uma
maior fiscalização aos salões de beleza,
evitando a transmissão de doenças. 

Também são de sua autoria as leis de
saúde segura nos estúdios de tatuagem
e piercing; a que permite que as pessoas
acima de 60 anos possam ser vacinadas
em seu domicílio, oferecendo mais con-
forto à terceira idade; e a que obriga a co-
locação de banheiros químicos em
eventos realizados na cidade. 

Farah é autor de uma emenda ao Código
de Posturas para que os elevadores pas-
sem a ser equipados com interfones.

Telefone: (21) 2613-6832 
vereadorrodrigofarah@gmail.com

Sergio Fernando Damas Fernandes, nas-
cido em Niterói, aos 32 anos de idade ele
é empresário, pai de uma menina de sete
anos e um dos vereadores mais jovens
da atual legislatura.

Na Mesa Diretora da Câmara ocupa fun-
ção de destaque como 2º secretário e
atua como membro nas comissões de Fi-
nanças e Orçamento; e Educação e Cul-
tura; e Ciência e Tecnologia. 

Em seu primeiro mandato, tem como prin-
cipal proposta implantar e apoiar eventos
esportivos, culturais e de lazer na cidade,
principalmente em bairros da Zona Norte,
do Centro e da Região Oceânica. 

Dentre outras iniciativas, é autor do projeto
de lei 196, que obriga os estabelecimentos
que vendem óleo de cozinha a manter, em
área específica e de fácil acesso, um local
apropriado para o descarte do material, evi-
tando assim danos ao meio ambiente.

Também é sua a lei estabelecendo que o
fatiamento de frios, em padarias e super-
mercados, deva ser feito no ato da compra
e na presença dos consumidores. A legis-
lação é válida apenas para estabelecimen-
tos comerciais que tenham mais de 15
funcionários. 

Telefone: (21) 2613-6782 
vereadorsergiofernandes@yahoo.com.br  

Rodrigo Farah (PRP)
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Vitor Júnior (PT) Waldeck Carneiro (PT) Zaff (PDT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior é pre-
sidente da Comissão de Educação e Cul-
tura; e participa das comissões de
Urbanismo e Direitos Humanos. 

Preocupado com as questões ambien-
tais, de saúde pública e transporte, pre-
side a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que apura os problemas
da travessia marítima entre Niterói e a
Capital. A CPI trouxe à Câmara, o supe-
rintendente da Barcas S.A., Flávio Al-
mada. 

Em 2010 também fez indicação para que
a Universidade Federal Fluminense fir-
masse parceria com a Fundação Munici-
pal de Saúde para a construção de uma
maternidade pública municipal. 

Também é autor do requerimento para que
a destinação final dos resíduos sólidos, pro-
duzidos em Niterói, fossem levados ao
Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos
implantado pelo Conleste. 

O vereador também luta pela implantação
do Banco de Terras, que teria como objetivo
disponibilizar áreas para a construção de
habitações populares. Luta para resolver de-
finitivamente a questão da demarcação dos
terrenos no entorno das lagoas da cidade.

Telefone: (21) 2613-6797
vereadorvitorjunior@gmail.com  

Waldeck Carneiro da Silva preside a Co-
missão de Ciência e Tecnologia e Forma-
ção Profissional; é vice de Educação e
Cultura e membro de quatro outras.  

Homem ligado à educação, Waldeck é pro-
fessor da Universidade Federal Fluminense,
foi secretário municipal de Educação, é con-
siderado especialista no assunto. 

Uma de suas lutas ao longo de 2010 foi a
preservação do antigo Cinema Icaraí, hoje
fechado, para que seja sede da Orquestra
Sinfônica Nacional e centro cultural.  O
professor defende que o lugar seja utili-
zado para exposições, palestras e ativida-
des afins. 

Ainda na área educacional, o vereador luta
pela implantação de uma escola técnica
estadual na Região Oceânica de Niterói,
vinculada à Fundação de Apoio à Escola
Técnica do Estado do Rio de Janeiro, com
papel fundamental na formação de mão de
obra especializada para jovens e adultos.

Defende também que o Colégio Pedro II
tenha local próprio e definitivo para se ins-
talar em Niterói. Waldeck foi relator da Co-
missão Parlamentar de Inquérito sobre os
serviços prestados pela Ampla em todo o
município. 

Telefone: (21) 2621-0505
vereadorwaldeck@gmail.com

José Antonio Toro Fernandez, popularmente
conhecido como Zaff, retornou ao Legislativo
em 2011 assumindo como suplente do ve-
reador Edgar Folly (PDT). Preside a recém-
criada Comissão de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Sustentabilidade com a
missão de discutir planos e ações de curto,
médio e longo prazo sobre o tema. 

Foi eleito vereador pela primeira vez em
2000, com apenas 25 anos de idade. As-
sumiu seu primeiro mandato com a marca
da renovação, coragem e luta. Dividindo
seu mandato com a população, através de
centenas de audiências públicas, reuniões
comunitárias e com seu gabinete aberto a
todos, Zaff amadureceu politicamente com
projetos e ações pontuais que sempre ti-
veram o aval dos niteroienses. 

O bom desempenho do primeiro mandato
ampliou suas bases e a sua reeleição, em
2004, foi obtida com significativa votação. Na
Câmara já integrou as Comissões de Obras
e Serviços Públicos; Educação; Constituição
e Justiça e chegou a presidir a Comissão de
Fiscalização de Fundações Municipais, Au-
tarquias e Empresas Públicas. No início do
governo, convidado pelo prefeito Jorge Ro-
berto Silveira, comandou a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
agora, está de volta à Câmara.

Telefone: 21 (2620-1321) 
zaff@zaff.com.br
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Apresentação dos bailarinos do Grupo de Dança Corpo em Movimento no palco montado em frente à Câmara de Vereadores chama atenção para a acessibilidade

O Natal na Câmara com Acessibilidade, realizado em conjunto
com a Prefeitura de Niterói, emocionou a todos. Antecipando-se ao
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, chamou a atenção
para o desafio de tornar a cidade mais inclusiva e acessível a
todos. Artistas e dançarinos juntaram-se às pessoas com defi-
ciência e fizeram uma belíssima apresentação para o público.

Ao mesmo tempo, 12 instituições públicas e privadas da cidade
prestaram atendimento gratuito à população, com serviços como
medição de pressão arterial, avaliação postural, dicas de saúde e
bem-estar. Os artistas Leandro Hassum, Isabel Filardis e Gisele
Policarpo gravaram depoimentos em apoio ao evento e pela aces-
sibilidade sem limites em todas as esferas da cidade.

Joana e as Princesas de 
Petrópolis no Natal de 2009
Embora dezembro seja sinônimo de muito trabalho na Câmara,

por conta do encerramento do ano legislativo e da leitura e análise
de mensagens que não podem ficar para depois, os eventos na-
talinos já viraram tradição e entraram para o calendário oficial de
cidade. Em 2009 a cantora Joana, um dos grandes nomes da Mú-
sica Popular Brasileira, apresentou-se acompanhada das Prince-
sas de Petrópolis.

Também participaram a Orquestra La Salle, o Coral Oficina do
Louvor, as bailarinas do Balé Allegro e o Grupo de Hip-Hop da Me-
lhor Idade. 

A fachada da Câmara ganhou um presépio estilizado, criado pelo
artista plástico Paulo Robert, que serviu de cenário às apresenta-
ções. A Cantata de Natal contou com o apoio da Niterói Esporte,
Lazer e Turismo (Neltur). Já no Natal Acessível, outro evento que
marcou os festejos de dezembro teve seu ponto máximo com a
chegada do Papai Noel oficial da cidade, Sohail Saud.

Natal da Acessibilidade
por uma cidade inclusiva
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A legislatura atual começa com a chegada de
novos vereadores à Câmara Municipal de Niterói.
Padre Wilde Ricardo e José Antonio Toro Fer-
nandez, o Zaff, ambos do PDT, já assumiram.
Outro que retornou ao plenário é Leonardo Gior-
dano, do PT. A movimentação de peças no cená-
rio político é por conta das últimas eleições e de
vereadores que foram ocupar, ou estão prestes a
exercer outras funções nas esferas federal, esta-
dual e municipal. 

Padre Ricardo havia assumido interinamente em
2009 e, agora, com a eleição de Felipe Peixoto
(PDT) para a Assembléia Legislativa do Estado (Alerj) ocupa a vaga como
primeiro suplente do partido. Zaff, que estava na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, retorna à Casa na vaga aberta pelo
vereador Edgard Folly (PDT), licenciado por estar no comando da Se-
cretaria Extraordinária do Caramujo e Santa Bárbara. O mais novo e mais
jovem vereador a ocupar um dos Gabinetes da Casa é Leonardo Gior-
dano, que volta ao Legislativo após a saída do companheiro de partido

André Diniz, que vai para a Representação do Mi-
nistério da Cultura no Rio de Janeiro. Giordano já
havia assumido como suplente durante a admi-
nistração de Godofredo Pinto como prefeito de
Niterói.

Padre Wilde Ricardo foi eleito 2º vice-presidente
da Mesa Diretora da Câmara; é vice-presidente
da Comissão de Direitos Humanos; e membro em
outras duas comissões permanentes. Por sua
vez, José Antonio Fernandez, o Zaff, com sua ex-
periência adquirida à frente da Secretaria de Meio
Ambiente, está presidindo a recém-criada Co-

missão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, com a
função de debater planos e ações de curto, médio e longo prazo sobre
o tema. Já Leonardo Giordano tem sua trajetória política traçada pelos
movimentos estudantis, tendo sido presidente dos estudantes secunda-
ristas da Cândido Mendes e diretor da União Estadual dos Estudantes.
Um dos focos principais de seu trabalho na Câmara será voltado às mi-
norias e contra as diversas formas de discriminação.

Novos vereadores
tomam posse na Câmara

A Câmara de Vereadores de Niterói realizou sessão solene em ho-
menagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de
março. Falando em nome dos colegas, o vereador Waldeck Carneiro
lembrou as duas versões sobre o Dia da Mulher. A primeira faz refe-
rência às tecelãs de Nova York que, em 1857, foram às ruas pedir
mais respeito e melhores condições de trabalho. A fábrica foi tran-
cada pelo lado de fora e incendiada. Todas as operárias morreram.
A segunda versão lembra a luta das operárias da antiga União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que foram contra a con-
vocação de mulheres para a guerra e também pela busca de melho-
res condições de vida e de trabalho.

Foram conferidas moções de aplauso às ex-vereadoras Maria Ivone
do Amaral, Satiê Mizubuti, Sonia Saturnino Braga, Celeste Vasconcel-
los e Ângela Fernandes. A ex-vereadora Tânia Rodrigues, que estava
em Brasília, foi representada por Ione Aires. “Em diferentes épocas,
essas mulheres tiveram mandato e representaram o povo de Niterói,
dando a sua contribuição na fiscalização dos atos do Executivo ou na
apresentação de leis e indicações de grande valor para Niterói”, disse
o presidente Paulo Bagueira.

A Medalha Leila Diniz foi entregue a Isabel do Carmo Ribeiro, pelo ve-
reador Renatinho; Cristina Maria Xavier Calmon, por Paulo Bagueira;
Cleide Menezes dos Passos, por  João Gustavo; Ivis Meixas, pelas
mãos de Padre Ricardo; Dinair Barbosa de Oliveira, de Waldeck Car-
neiro; e Giselle Policarpo, de José Augusto Vicente. A ex-vereadora Satie
Mizubuti lembrou a sensibilidade demonstrada pela Câmara em home-
nagear as mulheres numa legislatura formada apenas por homens.

As homenageadas receberam flores, além de moções de aplausos e medalhas

Mulheres e ex-vereadoras
homenageadas

Leonardo Giordano de volta à tribuna da Câmara
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O 11 de agosto de 2009 na Câmara Municipal de
Niterói foi comemorado em grande estilo. Afinal de
contas, não é todo dia que se faz 190 anos. Com
uma extensa programação social, artística, cultu-
ral e política, o aniversário de fundação foi lem-
brado. Mais de três mil pessoas receberam
atendimento social gratuito nas cerca de 50 tendas
montadas ao longo do estacionamento por institui-
ções públicas e privadas. Antes das festividades,
uma missa comemorativa foi celebrada na Igreja
de Nossa Senhora da
Conceição pelo bispo-
auxiliar de Niterói, dom
Roberto Francisco Fer-
reira Paz, e acompa-
nhada pelo Co ro Lírico
Heloíza Fidalgo e pelos
solistas da escola Es-
paço das Músicas. A
Orquestra Popular do
Corpo de Bombeiros
fez uma apresentação
no palco nas escada-
rias da Câmara. Em
seguida, foi a vez do
Grupo de Chorinho
Brazuca e, logo de-
pois, o Coral da Clin
cantar para o público. 

A sessão solene dos 190 anos homenageou os
ex-presidentes da Casa, Donald Guimarães,
Antonio Morgado, Wolney Trindade, Fernando
Nery, José Vicente Filho, Fernando de Oliveira
Rodrigues e Comte Bittencourt. Também foram
homenageados os presidentes dos tribunais de
Contas e de Justiça, José Maurício Nolasco e
Luiz Zveiter, respectivamente, e o prefeito Jorge
Roberto Silveira, entre outras autoridades. O
presidente Paulo Bagueira já determinou que se
iniciem os preparativos para as comemorações
dos 192 anos, no dia 11 de agosto. 

Câmara comemora em 
grande estilo 190 anos

16 — Abril de 2011

NA HISTÓRIANA HISTORIA

Bagueira preside sessão solene ao lado

do prefeito Jorge Roberto e do então 

presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Zveiter

Dom Roberto celebra missa na Catedral

Orquestra do Corpo de Bombeiros

Apresentação das passistas da Escola de Samba Acadêmicos do Cubango
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