
Vítimas do
Holocausto são
lembradas
Em sessão solene, a Câmara de
Vereadores lembrou, pelo oitavo
ano  seguido, os horrores enfren-
tados por seis milhões de judeus,
vítimas do nazismo. Página 15

Restauradora
procura painéis
de Parreiras
A restauradora Elisa Sauerbronn
busca por trás de camadas de tinta
no teto e nas paredes  da Câmara
painéis que teriam sido pintados
por Antônio Parreias. Página 16
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Dia de ação
social marcará
os 195 anos
Uma comissão já organiza os fes-
tejos dos 195 anos de fundação da
Câmara de Vereadores. Entidades
públicas e privadas já confirmaram
participação em ação social. Pág 7

A Câmara de Vereadores voltou a ser palco de debates em busca pela paz na cidade. Com o plenário
e boa parte das dependências lotadas por representantes da sociedade civil organizada, autoridades
de Segurança Pública apresentaram um balanço do que têm feito para combater a violência. E durante
a audiência pública presidida pelo vereador Renato Cariello, o comandante do 12º  BPM, tenente-co-
ronel Gilson Chagas, pediu leis mais severas para evitar o prende e solta de bandidos. Páginas 2 a 4

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores foi
reeleita para o biênio 2015/2016. A eleição foi rea-
lizada com base na emenda à Lei Orgânica
02/2014, que antecipou o pleito que seria reali-
zado em dezembro. O presidente Paulo Bagueira
obteve 18 votos, e o vereador Paulo Eduardo
Gomes recebeu três. Página 7

Reeleita a Mesa
Diretora para 2015

Em busca de paz

Legislativo
recebe até 16/6
emendas à LDO
Propostas de emenda à  Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) de
2015 poderão ser apresentadas até
16 de junho. Antes, no dia 10, haverá
nova audiência pública. Página 6

Bagueira é aplaudido por Cal, Farah, Beto da Pipa e Pastor Ronaldo
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Câmara
Municipal
de Niterói

Comissões Permanentes:

Plenário, galerias, hall de entrada e parte das es-
cadarias ocupadas pela população deram o tom
da importância da audiência pública realizada
pela Câmara de Vereadores para debater a vio-
lência em Niterói. Oficiais da Polícia Militar, de-
legados, representantes das associações de
moradores, entidades civis e até mesmo garotas
de programa, aproveitando a presença de auto-
ridades, ocuparam as galerias do plenário em
protesto contra a ação policial que fechou diver-
sos pontos de prostituição que funcionavam num
prédio da Avenida Amaral Peixoto.

Mediada pelos vereadores Renato Cariello, pre-
sidente da Comissão de Segurança, e Paulo Ba-
gueira, presidente do Legislativo Municipal,
estiveram presentes o chefe do Estado Maior
Operacional da PM, coronel Paulo Henrique de
Oliveira; o comandante do 12º Batalhão, coronel
Gilson Chagas; o secretário municipal de Ordem
Pública, coronel PM Marcus Jardim; os delega-
dos Daniel Bandeira, chefe do Departamento de
Polícia de Área, responsável pelas delegacias de
Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos; Glau-
cio Paz, da 76ª DP (Centro), Juarez Knauer (77ª
DP – Icaraí), Willian Medeiros (78ª – Fonseca),
Henrique Pessoa (79ª – Jurujuba), e Luiz Henri-
que (81ª – Itaipu).

Na avaliação do chefe do Estado Maior da PM
as estratégias de ação de combate ao crime
estão sendo modificadas para encarar a nova
realidade e debater a questão é salutar.

— Nesse contexto de mudanças, encontros
como esse realizados com frequência aqui no
parlamento são fundamentais. Temos que ouvir
a população. Nenhuma ação do setor de inteli-
gência é melhor que o relato do morador da
área onde ocorre o crime. Precisamos da ajuda
do parlamento para rever o Código de Processo
Penal, da sociedade para trazer informações e
do eleitor para refletir bem na hora de votar —
disse ele.

Câmara
acabar com
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ra busca solução para
com a violência na cidade

Segundo o vereador Renato Cariello a au-
diência serviu para mostrar que a Câmara não
está omissa e as autoridades prestarem contas
do que está sendo realizado.

— Não é todo dia que se consegue, numa se-
gunda-feira, reunir tantas autoridades de uma
área específica e lotar as dependências da
Casa na busca de solução para um determi-
nado assunto. Sei que a tarefa de combater a
criminalidade crescente é difícil, mas vamos
trabalhar de forma conjunta e afinada — en-
fatizou.

Por sua vez, o presidente Paulo Bagueira des-
tacou o papel e a pressão exercida pelo parla-
mento junto as autoridades.

— Não é a primeira e nem será a última audiên-
cia que faremos sobre segurança pública. Nem
a Prefeitura, nem a Câmara podem resolver essa
situação de insegurança, mas podemos colabo-
rar, cobrar e atuar de forma propositva ao invés
de apenas criticar. Demos mais um passo em
busca de soluções — disse.

Também participaram da audiência Maria Célia

Vasconcellos, secretária Executiva da Prefei-
tura; o deputado estadual Felipe Peixoto
(PDT); Leandro Santiago, do Conselho Muni-
cipal de Segurança; Bruno de Paiva, presi-
dente da Comissão de Segurança da
OAB-Niterói, e os vereadores Andrigo de Car-
valho, Bruno Lessa, Henrique Vieira, Jaime
Suzuki, José Vicente, Leonardo Giordano,
Pastor Ronaldo, Paulo Eduardo Gomes, Paulo
Henrique, Renatinho, Tânia Rodrigues e Wal-
deck Carneiro; além dos suplentes Carlos Ma-
galdi (SDD), João Gustavo (SDD) e Renatão
do Quilombo (PSOL). (Continua na página 4)

O vereador Renato

Cariello preside a

audiência com a

participação de

autoridades ligadas à

segurança pública em

Niterói, e  os

comandantes Gilson

Chagas e Paulo

Henrique detalham o

que a PM tem feito
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4 — Abril de 2014

Representantes da sociedade pediram paz na audiência sobre o aumento de crimes na cidade

PM faz
balanço do
combate  

ao crime
Procurando mostrar as conquistas e resul-
tados obtidos pelo 12° BPM nos últimos
meses, o comandante da unidade pediu
também mudanças na Lei de Execuções
Penais que, segundo ele, faz com que a
PM fique “enxugando gelo”.

— Apenas em abril prendemos 88 maiores
de 18 anos, e 21 já estão nas ruas. Um cri-
minoso só deixa de ser réu primário
quando seu processo é transitado e jul-
gado, mesmo que responda a dez inquéri-
tos policiais. A integração com a Polícia
Civil hoje é muito boa, temos acesso aos
dados quase em tempo real. Analisamos
os relatórios da inteligência, o que sai na
mídia, o Disque-Denúncia e nos reunimos
rotineiramente com a comunidade. Mas a
lei, em muitos casos, beneficia o infrator —
analisa Chagas.

O secretário municipal de Ordem Pública
lembrou que a construção do Centro Inte-
grado de Segurança Pública (Cisp), na Re-
gião Oceânica, cujas obras devem
começar ainda este ano, vai contribuir para
a melhoria do trabalho da polícia.

— O esforço da Prefeitura é para que os
órgãos de segurança estejam sintoniza-
dos, num só lugar e com apoio do monito-
ramento de câmeras por toda a cidade.
Vamos dobrar o efetivo da Guarda Munici-
pal, estamos reforçando a Ronda Escolar e
vamos criar um complexo de segurança no
Barreto, que vai servir a toda a Zona Norte.
Colaboramos da forma que é possível —
disse Marcus Jardim.

O reconhecimento de que a política de pa-
cificação com a criação das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs) rendeu apenas

frutos positivos até 2011 e que hoje a cri-
minalidade se espalhou pelo Estado, e re-
conhecendo que houve, de fato, um
aumento das ocorrências policiais em Ni-
terói, o coronel PM Paulo Henrique Aze-
vedo de Moraes, chefe do Estado-Maior
Operacional da Polícia Militar.

— A UPP não é remédio para todos os
males, ela é parte da solução. Cada área
necessita de uma estratégia diferente, e
estamos fazendo isso em Niterói. Posso
garantir que os criminosos que atuam aqui
são daqui, a mão de obra é local; mas ad-
mito que o planejamento, a gerência, o co-
mando possa estar vindo de áreas
pacificadas na Capital — afirmou.

Pela análise de um dos principais formu-
ladores da política de segurança do es-
tado é possível perceber que a polícia já
admite que, sozinha e apenas com ações
de combate, não terá resultados a longo
prazo. Para o chefe do Estado Maior a so-
ciedade precisa participar mais das deci-
sões.

Sobre a constante cobrança quanto ao
baixo efetivo do 12º BPM, também res-
ponsável pelo município de Maricá, o
chefe do Estado Maior disse que a rela-
ção do número de PMs com a quantidade
de moradores não pode ser esquecida,
mas não deve ser relativizada.

— Os indicadores internacionais que ser-
vem de parâmetro não medem as carac-
terísticas individuais de cada país. Nos
Estados Unidos, por exemplo, a força po-
licial é municipal; mas também existem as
estaduais e a federal. Nossa realidade é
outra — enfatizou.

Números de 2014

129 presos
maiores de idade 

44 menores
apreendidos

18 armas
apreendidas

5.370 quilos
de maconha apreendida

994 PMs
lotados no 12º BPM, 
após reforço de mais 220   
soldados com a criação 
das Companhias Destacadas   
do Morro do Estado, 
Badu e do Fonseca, 
com 60 PMs,     
cada uma

300 policiais
civis reforçam o 
policiamento da região,         
com a criação da Divisão
de Homicídios em
Niterói

Continuação da página 3
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Agora é lei. Foi aprovada pela Câmara de
Vereadores a mensagem-executiva 04/2014
que visa ordenar o espaço aéreo das ruas
da cidade e a colocação de fios nos postes
por parte das concessionárias de serviços
públicos. A chamada Lei de Diretrizes de Uso
das Vias Públicas e Espaço Aéreo estabe-
lece que as concessionárias deverão obser-
var as normas e diretrizes estabelecidas para
o subsolo e o espaço aéreo quando da im-
plantação, instalação, manutenção e reparo
de equipamentos destinados à prestação de
serviços públicos de telefonia, internet, tele-
visão a cabo, fornecimento de gás enca-
nado, energia elétrica, água e esgoto
sanitário. 

Entre as principais mudanças está a que de-
termina que os fios sejam subterrâneos e

não aéreos. A Secretaria Municipal de Con-
servação e Serviços Públicos será respon-
sável pela fiscalização.

Antes de ser votada e aprovada a lei a Câ-
mara realizou audiência pública para de-
bater o tema, presidida pelo vereador Cal,
líder do governo, e com a participação de
Bruno Lessa, Emanuel Rocha, Renatinho
e Paulo Eduardo Gomes. Já a Prefeitura
foi representada pela secretária de Con-

servação e Serviços Públicos, Dayse Mo-
nassa, e pelo procurador-geral do municí-
pio, Carlos Raposo.

Paulo Eduardo Gomes lembrou a existên-
cia de uma lei, aprovada em 2006 e nunca
regulamentada, que determina a transfor-
mação de toda a fiação da cidade de
aérea para subterrânea até 2016, com
metas para as empresas que exploram os
serviços.

Fiação
aérea
com dias
contados

Lei proíbe instalação de mais fios no espaço aéreo e determina que novas instalações sejam subterrâneias

Três personalidades da vida pública de Niterói foram homenageadas
pela Câmara de Vereadores. Por iniciativa do vereador Luiz Carlos
Gallo, receberam moções de aplauso o coronel PM Paulo Afonso
Cunha, presidente da Niterói Trânsito e Transportes (NitTrans) e sub-
secretário de Transportes da cidade; o jornalista Paulo Roberto Me-
deiros de Freitas, presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo
(Neltur); e Cláudio Pinto Vicente, diretor do Departamento de Vigilân-
cia Sanitária e Controle de Zoonozes (Devig).

Na presença dos vereadores Andrigo de Carvalho, Beto da Pipa, Ema-
nuel Rocha, José Vicente, Milton Cal, Pastor Ronaldo, Paulo Bagueira,
Paulo Eduardo, Paulo Henrique, Renato Cariello e Rodrigo Farah, os
homenageados não esconderam a emoção ao receber a honraria.

—  Paulo Freitas tem sido incansável no compromisso de levar o nome
de Niterói por todo o país. O coronel Paulo Afonso é um guerreiro ten-
tando ordenar a selva que é hoje em dia o trânsito nas grandes cida-

des brasileiras, e Niterói não é diferente das outras. Cláudio Vicente é
outro que desempenha uma árdua tarefa à frente da Vigilância Sani-
tária, onde os desafios são muito grandes — disse Gallo.

O presidente da Neltur disse que vai instalar, durante a Copa do Mundo,
30 totens informativos em diferentes pontos do Rio convidando os tu-
ristas a conhecerem Niterói. Paulo Freitas também contou que as en-
tradas de acesso aos fortes de Jurujuba serão restauradas e que nova
sinalização nas ruas da cidade vai orientar melhor os turistas.

Aplausos merecidos

Cláudio Vicente, Paulo Freitas, o vereador Gallo e o coronel PM Paulo Affonso
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6 — Abril de 2014

Waldeck Carneiro preside audiência pública que debateu proposta de LDO feita pelo Executivo para 2015

As contas do ano de 2013 da Fundação Mu-
nicipal de Saúde (FMS) de Niterói foram de-
batidas em audiência pública. O vereador
Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comis-
são de Saúde da Câmara, ao conduzir os tra-
balhos lembrou que o encontro é uma
imposição legal para apresentar prestações
quadrimestrais. O vereador questionou a real
necessidade da decretação de emergência na
saúde e se os objetivos foram alcançados.

Representando o Governo Municipal forma-
ram a mesa principal a secretária de Saúde,
Solange Regina de Oliveira; a secretária-exe-
cutiva, Maria Célia Vasconcellos; o vice-pre-
sidente de Atenção Básica da FMS, Gustavo
Rodrigues; e Otto Bahia, superintendente de
Administração e Finanças. A secretária expli-

cou que pediu o adiamento da audiência para
que tivesse mais tempo e pudesse trazer mais
argumentos ao debate.

— Assumi a Secretaria há poucos dias da au-
diência e precisava tomar conhecimento total
da situação. Sempre atuei na ponta da rede,
precisava entender a lógica da rede como um
todo — disse Solange.

Bárbara Rolin, representando a FMS, fez a
apresentação de gráficos no telão mostrando
as ações e números de atendimento. A am-
pliação do número de equipes da saúde da
família determinou uma maior produção de
2012 para 2013. Já os procedimentos clínicos
diminuíram por causa da realização de obras
em vários hospitais — explicou Rolin.

O vereador Paulo Eduardo mostrou-se insa-
tisfeito com as explicações.

— Os gráficos não foram suficientes para es-
clarecer a situação precária da saúde. Que-
remos saber o volume de recursos
repassados para as organizações sociais que
atuam no Getulinho. Os gastos com a tercei-
rização dos serviços de alimentação e de exa-
mes laboratoriais também devem ser
explicados — disse.

Além de funcionários da área de saúde e de
comunidades estiveram presentes os verea-
dores Bruno Lessa, Milton Cal, Henrique
Vieira, Renatinho, Renato Cariello, Rodrigo
Farah, Tânia Rodrigues, Verônica Lima e Wal-
deck Carneiro.

Contas da Saúde explicadas

Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2015 podem ser apresentadas
até às 17h de 16 de junho, afirma o vereador
Waldeck Carneiro, que preside a Comissão
de Fiscalização Financeira, Controle e Orça-
mento da Câmara, durante a primeira au-
diência pública para debater a questão.
Antes, no dia 10 de junho, às 20h, haverá
outra audiência pública sobre o assunto.

Com receita estimada de R$ 2,06 bilhões
para 2015, a mensagem-executiva, encami-
nhada pelo prefeito Rodrigo Neves (PT), in-
forma que para os cálculos da estimativa,
projetaram um reajuste no ano que vem da
arrecadação realizada em 2013 em 5,91%,
tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (IPCA) acumulado no

exercício. Sobre o resultado obtido foi apli-
cado o índice de 6%, considerando dados da
181ª reunião do Banco Central para o tema.

Oriunda do projeto de lei 75/2015 diz no texto
que, além do cálculo estimado, foram consi-
derados “os esforços realizados pela admi-
nistração fazendária na modernização da
cobrança dos tributos, as diversas ações de
combate à inadimplência, além da possibili-
dade de captação de recursos voluntários vin-
dos da União e do Estado”. Além de Waldeck
na presidência fazem parte da comissão os
vereadores Verônica Lima, na vice-presidên-
cia; e Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes e
Milton Cal, como membros efetivos.

Entre as principais ações ao longo de 2015

está a aplicação de R$ 124 milhões no Pro-
grama Cidade Urbanizada, cujos maiores in-
vestimentos serão de R$ 32 milhões em
áreas de risco; R$ 20 milhões para drenagem
e pavimentação e R$ 18 milhões em obras
do chamado Comunidade Cidadã. Em mobi-
lidade urbana serão gastos R$ 163 milhões.
Saúde e Educação ficam com boa parcela
dos investimentos. A saúde complementar vai
levar R$ 71 milhões, R$ 50 milhões para área
ambulatorial e hospitalar e o Programa Mé-
dico de Família R$ 49 milhões, perfazendo,
entre outros programas, R$ 249 milhões.

Na Educação R$ 86 milhões serão investidos
na expansão da rede escolar, R$ 34 milhões
para educação infantil e R$ 16 milhões para
alimentação escolar. 

LDO 2015
ainda recebe

emendas
até 16 /06
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Mesa
Diretora

é reeleita 
para 2015/16
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
foi reeleita para o biênio 2015/2016. A atual
composição, formada por Paulo Bagueira
(SDD), na presidência; Milton Cal (PP), na
vice; Priscila Nocetti (PSD), como 2ª vice;
Luiz Carlos Gallo (PROS), 1º secretário; e
Emanuel Rocha (SDD), como 2º secretário,
foi mantida. 

A eleição, que tradicionalmente acontecia
no mês de dezembro, foi antecipada depois
que houve a aprovação do projeto de
emenda à Lei Orgânica 02/2014, de autoria
do vereador Rodrigo Farah (PMDB), presi-
dente da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação Final. A justificativa era para
que a Mesa Diretora eleita possa ter mais
tempo para conhecer os trâmites adminis-
trativos da Câmara de Vereadores.

Paulo Bagueira obteve 18 votos e o verea-
dor Paulo Eduardo Gomes (PSOL), rece-
beu três votos, o dele e dos demais
vereadores de seu partido, Henrique Vieira
e Renatinho. 

Em eleição separada, a nova Mesa Diretora
foi eleita com 18 votos favoráveis e três
abstenções da bancada do PSOL. A ses-
são especial de eleição foi presidida pelo
vereador mais antigo, José Vicente Filho
(PROS), conforme prevê o regimento in-
terno.

Bagueira agradeceu aos vereadores a con-
fiança depositada em seu nome. Ele foi
eleito presidente da Câmara pela primeira
vez em 2009. Disse que vai continuar tra-

balhando para que “a Câmara possa seguir
no caminho de uma aproximação cada vez
maior com a população. Nossa tarefa é
buscar sempre o entendimento; debater os
problemas da cidade, conforme fizemos re-
centemente com o tema da violência pú-
blica; fiscalizar os atos do Executivo e
chamar a população para ocupar o espaço
que é dela”.

Para o próximo biênio algumas das metas
da atual administração reeleita serão a con-
tinuidade ao trabalho para tornar o prédio
do Legislativo totalmente acessível às pes-
soas com deficiência; a busca pela trans-
parência cada vez maior nos atos de
gestão; e a modernização tecnológica das
ferramentas de trabalho, incluindo a TV Câ-
mara.

Reeleito para novo mandato como presidente da Câmara, Paulo Bagueira agradece apoio de vereadores

Os preparativos para o aniversário de 195 anos de fundação da
Câmara de Vereadores de Niterói já estão a pleno vapor. Uma
comissão organizadora, especialmente designada pelo presi-
dente Paulo Bagueira, vem se reunindo para fechar os últimos
detalhes. 

Dezenas de instituições públicas e privadas já confirmaram pre-
sença. O dia de festividade começa às 9 horas com a realização
de missa celebrada pelo monsenhor Oswaldo Nunes Motta, da
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no Centro, local
que foi o berço do Legislativo de Niterói.

Em seguida, haverá a prestação de serviços gratuitos à popula-
ção em estandes nos dois estacionamentos e demais áreas ex-
ternas do prédio. A expectativa é de que cerca de 40 estandes

sejam montados para emissão de documentos como carteiras
de identidade e trabalho e certidão de nascimento. Na área de
saúde os atendimentos odontológicos para profilaxia e aplica-
ção de flúor, testes de glicemia e medição da pressão arterial
são sempre os mais procurados.

Instituições de ensino, como a Universidade Salgado de Oliveira,
Estácio de Sá e Cândido Mendes; e órgãos públicos municipais
e estaduais, como as secretarias de Saúde, Desenvolvimento
Social, Acessibilidade, Trabalho e Desenvolvimento Regional, e
Abastecimento e Pesca, devem estar mais uma vez presentes.

— Será um dia inteiro em que a população pode desfrutar de
atendimento gratuito para regularização de documentos, dicas
de beleza, de saúde e muita recreação. Nesses quatro anos em
que estou à frente da presidência é sempre o evento com maior
presença de público. A Câmara como instituição, os funcionários
e o conjunto de vereadores, todos nós convidamos a população
e as entidades para comparecer e prestigiar a festa que não é
nossa, é da cidade — destaca o presidente Bagueira.

195 anos da Câmara
vão ser dia de ação social
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal,
através do Projeto de Lei 50.047 pre-
tende instituir o Banco de Medicamentos de
Niterói, com a finalidade de angariar medi-
camentos doados por pessoas físicas e ju-
rídicas para distribuição gratuita à
população carente, especialmente aos ido-
sos, através da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Direitos Humanos, com
gerência-executiva da Secretaria de Saúde,
desde que apresentando o respectivo re-
ceituário médico. 

“A ideia de criar um Banco de Medicamen-
tos atende a uma demanda social e visa
contribuir no combate às doenças e na ma-
nutenção da vida, a partir da arrecadação
de medicamentos doados pela comunidade
em geral, desde que constem no rol da-
queles aprovados pela Anvisa e dentro do
prazo de validade”, explica Bagueira. 

Os medicamentos doados devem estar em
bom estado de conservação, inclusive ter
embalagem com bula e prazo mínimo de 30
dias antes da data de vencimento. Os me-
dicamentos devem ser controlados através
de seus respectivos nomes genéricos
(substância ativa) e devem ter também uma
relação de similaridade nominal (nome co-
mercial e genérico).

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apresen-
tou a Moção de Aplausos 47/2014 que
será oferecida a Maisa Vasconcelos Ri-
beiro. Em sua justificativa, Andrigo informa
que a homenageada é nascida e criada
em Jurujuba, casada e mãe de dois filhos.
“Durante 40 anos, vem se dedicando à
Igreja de São Pedro de Jurujuba, sempre
ajudando os moradores e procurando di-
vulgar a palavra de Deus, principalmente
aos jovens. Por todo exposto, nada mais
justo que ser agraciada com essa singela
homenagem”, informa Andrigo. 

Outro pedido de Moção de Aplausos ex-
pedido pelo mandato do vereador, proto-
colado com o número 46/2014, é
endereçado ao senhor Liberty Lima de Oli-
veira. “Pescador e morador mais antigo do
bairro, conhecido como Bertinho. Vem, ao
longo de sua vida, se dedicando à pesca e
à sua família, com honestidade e respeito
ao próximo”, ressalta o autor. 

Andrigo aguarda o trâmite do Projeto
126/2013 com o qual pretende permitir
que as concessionárias de transporte co-
letivo da cidade possam parar fora dos
pontos de ônibus fixos determinados pela
Niterói, Trânsito e Transportes (NitTrans)
das 23h às 5h.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
apresentou à Secretaria da Mesa Diretora
da Câmara para apreciação em plenário,
a Indicação Legislativa 182/2014. Pela
proposta solicita ao Executivo a realiza-
ção de estudos técnicos para ampliar a
área permitida de estacionamento para
veículos no entorno da Praia de Camboi-
nhas, na Região Oceânica. 

Alega em sua justificativa que este pedido
é para facilitar os usuários, moradores e
comerciantes do local, uma vez que a
área permitida para o estacionamento de
veículos diminuiu, deixando de atender
aos frequentadores do balneário. 

Também é do vereador a Indicação
178/2014 pedindo a construção de uma
área de lazer no final da Travessa Frei
Orlando, atrás do Cemitério Parque da
Colina, no Cantagalo. É ainda de Beto
da Pipa o Requerimento 43/2014 solici-
tando  a realização de audiência pública
legislativa para debater os serviços de
táxis do município. Para o debate estão
convidados representantes da Secreta-
ria Municipal de Urbanismo e Moblidade;
do Sindicato dos Taxistas de Niterói e da
Associação Niteroiense dos Taxistas Au-
xiliares.

Andrigo (SDD) Bagueira (SDD) Beto da Pipa (PMDB)

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é um
dos autores do Projeto de Lei 48 /2014
que dispõe sobre a obrigatoriedade da
existência de instalações sanitárias de
fácil acesso nas dependências dos esta-
belecimentos bancários para uso prefe-
rencial de gestantes e idosos. 

Em coautoria com a vereadora Verônica
Lima determina que os estabelecimentos
bancários que servem ao público em geral
deverão, obrigatoriamente, possuir nos lo-
cais de atendimento, instalações sanitá-
rias de fácil acesso para uso, de
preferência para pessoas idosas e ges-
tantes. Os estabelecimentos bancários
que não cumprirem as exigências da pre-
sente lei no prazo de 60 dias serão inti-
mados para o cumprimento do mesmo.

“Destaca-se que a realização de qualquer
obra não ocasionará, certamente, despe-
sas relevantes às entidades financeiras,
que recolhem mensalmente substanciais
somas em dinheiro apenas com a co-
brança de pequenos serviços prestados
aos correntistas”, dizem os autores. O
Executivo terá que regulamentar essa lei
proposta pelos vereadores no prazo de
120 (cento e vinte) dias a contar da data
de sua publicação.

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite
do Projeto de Lei 55/2014 para que os fis-
cais do Sistema Viário, no momento da
vistoria anual dos ônibus de transporte de
passageiros, também verifiquem o funcio-
namento dos elevadores e outros dispositi-
vos destinados ao em bar que/de sem bar que
e à segurança da pessoa com deficiência. 

A ineficiência ou o mau funcionamento dos
equipamentos mencionados impedirá a
emissão da licença para circulação. A Se-
cretaria Municipal de Urbanismo e Mobili-
dade regulamentará a vistoria dos
equipamentos de acessibilidade nos ôni-
bus em 60 dias contados da data da pu-
blicação da lei, caso o projeto seja
aprovado. 

“Com a obrigatoriedade de adaptação dos
ônibus de transporte de passageiros à
acessibilidade, surgem denúncias de mau
funcionamento dos aparelhos destinados
à pessoa com deficiência. Tendo em vista
a importância destes para melhor circula-
ção dos cidadãos com dificuldade de lo-
comoção, esta lei visa garantir que os
veículos sejam vistoriados, mantendo,
assim, o adequado funcionamento dos
equipamentos de acessibilidade”, explica
Lessa.

Bruno Lessa (PSDB) Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha pre-
tende através do Projeto de Lei
273/2013 criar o Conselho Municipal de
Defesa dos Animais, definindo os objeti-
vos, finalidades e competência do Conse-
lho vinculado a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos que
será constituído de funções deliberativas
e suas decisões serão homologadas pelo
Executivo. 

São objetivos e competências do Conse-
lho atuar na proteção e defesa dos ani-
mais, quer sejam os chamados de
estimação ou domésticos, bem como os
animais da fauna silvestre; na conscienti-
zação da população sobre a necessidade
de se adotar os princípios da posse res-
ponsável e proteção ecológica dos ani-
mais; e na defesa dos animais feridos e
abandonados. 

“A Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, seguindo uma tendên-
cia mundial, dedicou capítulo específico
(Capítulo VI do Título VIII) à proteção am-
biental, incluindo proteção à flora e fauna
nativas, em consonância com o disposto
na Declaração da Conferência das Na-
ções Unidas de Estocolmo, realizada em
1972”, explica Emanuel.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas deseja que
todos os órgãos da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Niterói fi-
quem obrigados a disponibilizar em seus
quadros de cargos efetivos o limite mínimo
de 20% das vagas e cargos públicos para
negros, negras ou afrodescendentes.

A proposta, encaminhada pelo Projeto de
Lei 45/2014, considera negros, negras ou
afrodescendentes as pessoas que se en-
quadram como pretos, pardos ou denomi-
nação equivalente, conforme estabelecido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), sendo considerada a au-
todeclaração.

Os percentuais mínimos previstos apli-
cam-se à contratação de estágio profis-
sional desenvolvido pela Administração de
Niterói. Para investidura em cargos efeti-
vos ou estatutários os beneficiários das
cotas garantidas pelo presente projeto ne-
cessariamente deverão prestar concurso
público para seu ingresso no serviço pú-
blico. “A população negra sofre não ape-
nas discriminação no acesso as posições
de destaque na sociedade, como continua
sistematicamente compelida a ocupar as
posições inferiores e de menor remunera-
ção”, diz Gallo.

Henrique dos Santos Vieira Lima, pelo
Projeto de Lei 46/2014, dispõe sobre a
obrigatoriedade das concessionárias de
ônibus de Niterói equiparem com ar con-
dicionado 100 %  de sua frota até 31 de
dezembro de 2014. Em parágrafo único,
assegura que fica garantido o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de con-
cessão. 

Em sua justificativa informa que “o Poder
Executivo Municipal publicou, no início do
ano, o Decreto 11.570/2014, aumentando
o valor da Tarifa Única no Serviço de
Transporte Público Urbano de Niterói
para R$ 3. O referido decreto prevê,
ainda, a obrigação para as concessioná-
rias de ônibus de equipar com ar condi-
cionado 80% de sua frota até 31 de
dezembro de 2016.

“A realidade é que a passagem de ônibus
aumenta, sem correspondência com o
aumento da qualidade dos serviços. A
nosso ver, o decreto de aumento da pas-
sagem de ônibus não corresponde aos
anseios da população, expressados nas
manifesteções de junho de 2013”, explica
o vereador Henrique. Também assinam a
proposição os vereadores Renatinho e
Paulo Eduardo Gomes.

Jayme Bittencourt Suzuki e os colegas Re-
nato Cariello e Leonardo Giordano aguar-
dam o parecer das comissões para o
projeto 64/2013. Se aprovado, determinará
a isenção do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) da casa própria pertencente
aos integrantes do sistema de segurança
reformados por invalidez em serviço. 

Para fins de aplicação deste projeto, se en-
tende como integrantes da segurança o
Poder Judiciário, a Polícia Militar, a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a De-
fesa Civil. O direito de isenção do paga-
mento do IPTU se dá somente a um
imóvel, desde que este seja próprio e onde
o servidor reside. Em caso de falecimento
no desempenho de suas funções, a isen-
ção passa automaticamente a contemplar
o cônjuge do servidor ou servidora e,
quando este não houver, os herdeiros di-
retos do imóvel, desde que o mesmo re-
sida no local. 

“O projeto também vem no auxílio dos de-
pendentes destes servidores em decor-
rência do falecimento no exercício das
suas funções. Sabemos que há um baque,
não só psicológico, mas financeiro, quando
essas famílias perdem seus entes queri-
dos”, afirma Suzuki.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

2622-9742
Gabinete 89
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José Vicente Filho (PROS) Leonardo Giordano (PT)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 58/2014, espera que sempre que um
carro estiver para ser guinchado por esta-
cionamento em local proibido, deverá a
autoridade do trânsito entrar em contato
com o proprietário, através do telefone
constante do cadastro do veículo, adver-
tindo-o para que proceda a remoção ime-
diata sob pena de ser levado para
depósito. O tempo máximo para a retirada
do veiculo do local proibido será de dez
minutos após a comunicação. 

Na impossibilidade de contato imediato com
o proprietário, o rebocador ou autoridade do
trânsito deverá comunicar ao proprietário
por telefonema e, na im possibilidade desse
contato, devidamente comprovada, por
mensagem eletrônica que estiver no ca-
dastro do veículo. 

“A presente proposição sobre a necessi-
dade de dar maior transparência à atua-
ção dos reboqueiros de veículos por
infrações de trânsito, adequando o ser-
viço aos centros mais avançados do
mundo. Nos Estados Unidos, por exem-
plo, quem denuncia carro estacionado
em local proibido ou com alguma irregu-
laridade, recebe uma gratificação”, diz
José Vicente.

Leonardo Soares Giordano pretende al-
terar o nome da Rua Presidente Castelo
Branco para Presidente João Goulart. Si-
tuada no Centro, homenageia o militar
que foi o primeiro presidente do Brasil
após o golpe de 1964, com o regime mi-
litar passando a vigorar a partir de sua
nomeação. 

A iniciativa consta do Projeto de Lei
42/2014. “Foram anos obscuros que su-
jaram as páginas da história do Brasil de
sangue. Em 1938 Castelo Branco foi pro-
movido a capitão; em 1943, a tenente-
coronel; em 1958 a general; em 1962 a
general de exército e, então, em 1964, a
marechal da reserva, quando em 15 de
abril assumiu a Presidência da Repú-
blica. Em seu discurso de posse, decla-
rou que iria apurar as denúncias de
violência e dar um basta à tortura. Que
devolveria o poder aos civis num prazo
de pouco mais de um ano. Mas seu man-
dato foi prorrogado, em julho de 1964,
por uma emenda constitucional, devendo
estender-se até março de 1967. Castelo
Branco é um traidor da democracia e um
ditador que não pode ser lembrado como
herói nacional. João Goulart merece esta
simples homenagem”, afirma Leonardo
Giordano.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Pastor Ronaldo (PROS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, em coautoria com o vereador Bruno
Lessa, apresentou à Secretaria da Mesa
Diretora o Projeto de Lei 50.067/2013, ins-
tituindo a Semana em Defesa e Valoriza-
ção da Vida e da Família no município.
Conforme o Artigo 2º, será inserido no ca-
lendário oficial de Niterói, sempre na pri-
meira semana do mês de junho. 

Entre os objetivos estão promover pales-
tras, exposições e eventos para a comu-
nidade em geral sobre o tema da vida e
da família e a ampla divulgação do tema
alusivo a semana. 

“O objetivo deste projeto é fortalecer e
reafirmar a sua fundamental importância
na construção de uma sociedade organi-
zada e sadia, ressaltando o dever das ins-
tituições em zelar pela família e a
promoção do seu fortalecimento solidifi-
cando esta importantíssima instituição,
célula mater da sociedade. Diante de um
feroz bombardeio contra a vida e a famí-
lia, temos presenciado um tenebroso de-
sajuste social em decorrência da
ausência de políticas que garantam a pro-
teção e preservação da base de uma so-
ciedade mais justa e equilibrada”, propõe
Partor Ronaldo.

2613-6814
Gabinete 50
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes, em parceria com
os vereadores do PSOL, é autor da pro-
posta de lei para instalação de placas fo-
tovoltaicas para geração de energia
elétrica em novos prédios públicos. Proto-
colado com o número 29/2014, prevê que
nas edificações públicas da administração
direta e indireta municipal deverão ser ins-
taladas placas para a geração de energia
elétrica.

A instalação das placas é obrigatória ape-
nas para as novas edificações, constru-
ções e para aquelas que venham a sofrer
reformas estruturais. “A geração de ener-
gia a partir das chamadas células solares
fotovoltaicas trata-se de alternativa sus-
tentável aos poluentes sistemas de pro-
dução elétrica. Igualmente, observa-se
que o presente projeto não cria, por si só,
despesa para a administração pública,
uma vez que a obrigatoriedade de insta-
lação de placas fotovoltaicas se dá ape-
nas nas novas construções e reformas
estruturais, cujo custo da obra certa-
mente se dará por dotação orçamentária
própria. Não se cria, assim, qualquer des-
pesa para a administração pública de-
vendo esta, apenas, observar a
necessidade de instalação das placas so-
lares em novos projetos.

Priscila Souza Nocetti Costa, através
do Projeto de Lei 43/2014, cria o sistema
de explicação comunitário por meio de jo-
vens professores para atender aos estu-
dantes da Rede Municipal de Educação
moradores de comunidades. 

Para efeito deste projeto, comunidade é
conceituada como sendo locais de mora-
dia com hipossuficiência de infraestrutura
e precária regularização fundiária. A es-
cola comunitária itinerante é uma unidade
pública de educação móvel, que se des-
loca pelas comunidades e oferece gratui-
tamente os serviços de explicação e
orientação de métodos de estudo aos alu-
nos da rede. 

“A educação é um direito fundamental de
segunda geração, pelo que toda pessoa,
em tese, deve ser assistida por sistemas
públicos de educação. O desenvolvimento
intelectual necessita, evidentemente, do
acesso do estudante aos meios comple-
mentares, tais como explicadores indica-
dos pelo Poder Público. Assim, para
viabilizar que os estudantes moradores de
comunidades tenham acesso a tais expli-
cadores, é imprescindível a realização de
uma política pública de fornecimento dos
referidos serviços”, justifica Priscila.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da
Câmara o Projeto de Lei 68/2014. Se
aprovado, sancionado e publicado, os
permissionários, empresas e cooperati-
vas de táxi do Município, ficam obrigados
a afixar em lugar visível ao passageiro,
no interior do veículo, a licença e dados
deste e do motorista, bem como os nú-
meros de telefones para atendimento ao
cliente. 

O Artigo 2º determina que o não cumpri-
mento do disposto nesta Lei acarretará
a aplicação de multa, com valor estipu-
lado pelo Poder Executivo Municipal e
cassação da permissão, em caso de
reincidência.

“O presente projeto de lei tem como ob-
jetivo principal proporcionar à população
mais segurança e seriedade no ofereci-
mento do serviço de transporte individual,
devendo seus condutores comprovarem
sua capacitação e habilitação para o
exercício da função, podendo em caso de
má prestação do serviço, serem respon-
sabilizados pelos danos e prejuízos cau-
sados aos usuários”, explica o vereador
Paulo Henrique, que preside a Comissão
de Educação do Legislativo.

Paulo Henrique (PPS)

2620-3732
Gabinete 87
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Renatinho (PSOL) Rodrigo Farah (PMDB)

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas,
pelo Projeto de Lei 50.058, também assi-
nado pelos vereadores Henrique Vieira e
Paulo Eduardo Gomes, pretende que as
empresas que possuem salas para exibi-
ções cinematográficas sejam obrigadas a
realizar a exibição de cinema inclusivo,
adaptado a pessoas com deficiência audi-
tiva ou visual, viabilizado através da inter-
pretação em Linguagem Brasileira de
Sinais (LIBRAS), legenda e áudio-descri-
ção com periodicidade de, no mínimo,
uma sessão mensal, observados critérios
de proporcionalidade e periodicidade das
sessões. 

A sessão inclusiva será reservada à pes-
soas com deficiência e acompanhantes.
Excepcionalmente as cadeiras não preen-
chidas por este público poderão ser apro-
veitadas pelo público em geral. 

“A áudio-descrição permite que o usuário
receba a informação contida na imagem
ao mesmo tempo em que esta aparece,
possibilitando que a pessoa desfrute inte-
gralmente da obra, seguindo a trama e
captando a subjetividade da narrativa, da
mesma forma que alguém que enxerga,
ocasionando com isso sua total indepen-
dência”, diz Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do Projeto de Lei 281/2011 para
que as empresas contratantes com o Mu-
nicípio de Niterói, concessionárias de ser-
viços públicos e prestadoras de serviços,
façam a sinalização das ruas durante a
realização de obras públicas. 

As empresas contratantes, seja através
de licitação ou não, responsável pela rea-
lização de obra em via pública, ficam ob-
rigadas a fornecer, através de empresa
especializada, todos os meios adequa-
dos à sinalização rodoviária para garan-
tia da ordem pública, segurança do
pedestre e fluidez do tráfego.

A sinalização dos serviços temporários
atentará para fornecer informações pre-
cisas, claras e padronizadas aos usuá-
rios; advertir corretamente da existência
de obras, serviços de conservação ou
situações de emergência e das novas
condições de trânsito; regulamentar a
circulação, a velocidade e outras condi-
ções para a segurança local; posicionar
e ordenar adequadamente os veículos,
para reduzir os riscos de acidentes e
congestionamentos; e delinear o con-
torno da obra e suas interferências na
rodovia.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 59/2014 sobre a obrigatoriedade de
divulgação da autoria do projeto de arqui-
tetura nas edificações. As que forem li-
cenciadas neste município ficam
obrigadas a tornar público o nome do autor
do plano geral da edificação, através de
elementos de comunicação visual apostos
à fachada, em local de acesso ou de uso
comum, de modo a revelar a autoria. 

Excluem-se da obrigação prevista as edi-
ficações localizadas em Áreas de Especial
Interesse Social; e os casos de legaliza-
ção de obras em que a legislação não
exige a apresentação de autor do projeto
para o licenciamento. 

O licenciamento a que se refere este pro-
jeto é aquele que dá origem ao “Habite-se”
expedido pela Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Mobilidade. “A presente propo-
sição objetiva valorizar o trabalho de
arquitetos, que muitas vezes têm seus
projetos alterados pelas construtoras, bem
como a assinatura pode levar a um maior
comprometimento com o trabalho, já que o
nome do arquiteto ficará visível e será lem-
brado no futuro”, explica o vereador Ro-
drigo, que preside a Comissão de
Constituição e Justiça.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Waldeck Carneiro (PT)

Waldeck Carneiro da Silva, depois de li-
cenciado para assumir a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Ciência e
Tecnologia, é outro vereador que retoma
o mandato legislativo. Foi eleito com
3.613 votos pelo Partido dos Trabalhado-
res. Titular da Faculdade de Educação da
Universidade Federal Fluminense há
mais de 20 anos, da qual foi diretor por
diversas vezes, foi doutorado pela Sor-
bonne, na França. Casado com uma pro-
fessora e pai de dois filhos, está em seu
terceiro mandato como vereador, tendo
sido eleito pela Coligação É Hora de Mu-
dança.

Sempre pautando seus projetos na edu-
cação, lutou para trazer uma unidade do
Colégio Pedro II para Niterói e está à
frente das articulações para a implanta-
ção da escola técnica federal, a ser cons-
truída no Sapê. Atuou como secretário de
Educação no governo anterior do PT.

“Vivo, simultaneamente, as contradições
e os desafios do mundo acadêmico e da
vida pública. Minha vida política suscita
questões e desafios ao meu trabalho
acadêmico. E minha atividade acadêmica
contribui para fundamentar a minha in-
tervenção política”, diz Waldeck.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT)

Tânia Regina Pereira Rodrigues, uma das
três vereadoras eleitas para a atual legisla-
tura, retorna à Câmara para dar continui-
dade ao mandato. Médica formada pela
Universidade Federal Fluminense e porta-
dora de deficiência, foi eleita com 4.437
votos. Filiada ao PDT, retoma a Comissão
de Direitos do Idoso, da Mulher e da Pes-
soa com Deficiência. Casada e natural de
Niterói, é fundadora da Associação Nite-
roiense do Deficiente Físico (Andef), co-
nhecida internacionalmente por conta da
formação de atletas paralímpicos. 

Tânia já foi deputada estadual e esteve à
frente da Secretaria Municipal de Acessibi-
lidade e Cidadania. Na Assembleia Legis-
lativa presidiu a Comissão de Saúde, foi
relatora de importantes Comissões Parla-
mentares de Iinquérito, como a que apurou
a morte de 102 idosos na Clínica Santa Ge-
noveva. 

É autora de leis importantes, como a que
reduz a carga horária das assistentes so-
ciais para 30 horas semanais. Tânia lem-
brou que deixou o Executivo entregando ao
prefeito o Plano Municipal de Acessibilidade
e, na Câmara, presta apoio ao trabalho de-
senvolvido pela atual administração para
tornar o Legislativo mais acessível.

Verônica dos Santos Lima aguarda para-
cer das comissões ao Projeto de Lei
66/2014 que obriga hospitais e maternida-
des de Niterói a prestarem assistência es-
pecial às parturientes em cujos filhos
recém-nascidos seja constatado, durante
o período de internação, qualquer tipo de
deficiência ou patologia crônica que impli-
que tratamento continuado. 

A assistência especial consiste em forne-
cer, por escrito, à parturiente ou a quem a
represente, informações sobre os cuida-
dos especiais a serem tomados com o
recém-nascido relativos à sua deficiência
ou patologia; e a listagem de instituições
especializadas na assistência à pessoa
com deficiência ou com patologia especí-
fica, públicas ou privadas. 

“O projeto em tela tem uma relevância no
momento de grande felicidade para uma
mãe, o momento do parto de seu filho ou
filha. Esse momento tem que ser de cele-
bração, de alegria, de informação e orien-
tação, para que essa alegria seja
prolongada por uma vida. O que vai ser
destacado com essa lei é a informação
imediata criando condições de melhorar os
cuidados com o recém-nascido”, acredita
Verônica.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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O futuro do casarão histórico onde funcio-
nou o Colégio Brasil, no Fonseca (Zona
Norte), voltou a ser debatido na Câmara
de Vereadores. Herdeiros, ex-alunos, mo-
radores próximos e do Condomínio Solar
do Barão receberam do secretário munici-
pal de Cultura, Arthur Maia a garantia de
uma audiência com o pro  curador do mu-
nicípio, Carlos Raposo para agilizar o pro-
cesso de tombamento do imóvel. 

Proposta pelo vereador Leonardo Gior-
dano, presidente da Comissão de Cultura,
Comunicação e Patrimônio Histórico da
Câmara, a audiência contou com a pre-
sença de Paulo Henrique de Oliveira, que
está à frente da Comissão de Educação
da Casa. A ideia de tombamento do pré-
dio é antiga e já foi alvo de audiência pú-
blica na Câmara. A proposta da família,

representada por Nézio e Dilza Brazil,
netos do educador João Pereira da Silva,
é unir as diversas associações de escrito-
res, poetas, historiadores e outros seg-
mentos culturais que hoje vivem
emprestados em salas pela cidade, e ofe-
recer -lhes o prédio do Colégio Brasil. “A
família concorda até em doar ao municí-
pio, desde que seja condicionada ao uso
cultural e a preservação. O Colégio Brasil
faz parte da história de Niterói”, contam os
herdeiros. 

Fundado no município de Itaocara (RJ),
em 1902, pelo médico e escritor, João Pe-
reira da Silva, o Colégio Brasil foi transfe-
rido para o prédio no bairro do Fonseca,
na década de 20. 

Àquela época, funcionou inicialmente

como um externato para rapazes e, dez
anos após, para moças, até deixar de fun-
cionar, já como colégio misto, em 1985. 

Conhecido também como o palacete de
Constantino Pereira de Barros, o barão de
São João de Icaraí, que herdou o colégio
do médico Francisco da Fonseca Diniz —
além de outras terras do território do Fon-
seca, como o horto, a penitenciária e o
próprio Colégio Brasil, onde fixou residên-
cia, em 1858.

Localizado na Alameda São Boaventura,
ali estudaram personalidades como o can-
tor Roberto Carlos, o músico Sérgio Men-
des, as cantoras Marília Medalha e Teresa
Tinoco, o maestro Eduardo Lajes, o diretor
de televisão Moacyr Deriquém e o ci-
neasta Walter Lima Junior.

Colégio
Brasil pode 

ser centro
cultural da ZN O Palacete do Barão de São João de Icaraí que abrigou o Colégio Brasil quando se transferiu para Niterói

Seis milhões de judeus vítimas do Holocausto foram lembrados du-
rante sessão solene realizada pela Câmara. Em sua oitava edição con-
tou com a presença do diretor da Rede Globo Maurício Sherman e do
ator Isaac Bardavid, foi presidida pelo vereador Paulo Bagueira. O ra-
bino Eliezer Stauber fez uma oração e foi exibido um vídeo sobre os
horrores da guerra, ao som do violino de Nelson Abramento tocando
a trilha sonora do Filme “A Lista de Shindler”.

Personalidades presentes acenderam o candelabro de seis velas re-
presentando seis milhões de judeus vitimados. Para Bagueira o ato
serve para evitar que seja repetido massacre semelhante.

— Todo ato discriminatório e violento contra minorias, sejam negros,
homossexuais, judeus ou qualquer outro grupo deve ser combatido.
Tenho uma proposta de lei para que noções da violência contra o povo
judeu sejam inseridas no currículo das escolas municipais — disse.

Outras autoridades participaram da sessão, como Luiz Benyosef, pre-
sidente do Memorial Judaico de Vassouras; Helena Waisbort, presi-
dente da Associação David Frischman (ADAF); Elizabeth Cristina
Mocny e Rolande Paule Fichberg, ambas da ADAF; Regina Broitman,
da Hebraica de Niterói; Paulo Neiman, do Centro Israelita de Niterói;
Carlos Grand, da Bnai Brith; e Israel Bljberg, representando os ex-com-
batentes judeus que lutaram na Força Expedicionária Brasileira na Se-
gunda Guerra Mundial.

Holocausto, não

Bagueira com Sherman, Ana Bloch e Bardavid durante a sessão solene
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Uma verdadeira busca ao tesouro começou a ser
realizada nas paredes da Câmara de Vereadores
onde podem estar escondidos pelo tempo pai-
néis pintados por Antônio Parreiras no saguão
de entrada. Entre três e 16 obras podem ter
sido encobertas por sucessivas reformas e
pinturas. A restauradora Elisa Sauerbronn,
que trabalhou na revitalização do Teatro Mu-
nicipal do Rio, garante que caso existam,
serão encontradas.

Tudo começou quando o pai da restau-
radora, Gustavo Henrique Sauerbronn,
hoje com 90 anos, comentou com a
filha que as paredes e parte do teto da
entrada principal eram cobertas de desenhos que se-
riam do renomado Antônio Parreiras. Seu Gustavo trabalhou durante 40
anos no prédio quando ali funcionava a Assembleia Legislativa do Estado.

Elisa procurou o presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico
da Câmara, Leonardo Giordano, que levou o caso ao presidente Paulo
Bagueira. Após o sinal verde para que começasse a busca, teve início a
etapa de montagem do projeto e autorização dos órgãos responsáveis
pela preservação do patrimônio.

— Durante seis meses estivemos em contato com o Instituto Estadual de
Patrimônio Cultural (Inepac) mostrando as evidências, fomos ao Museu
Antônio Parreiras, ouvimos funcionários antigos e, finalmente, obtivemos
autorização para o trabalho de campo. Qualquer passo numa construção
dessas precisa ser autorizado pelo Inepac —  diz Elisa Sauerbronn.

Para o diretor do Arquivo de Documentação da Câmara, o pesquisador e
historiador Rubens Carrilho, existem indícios que apontam para a exis-
tência inicial de três painéis.

— O primeiro seria um quadro de Américo Vespúcio, navegador italiano
que viajou pelo Novo Mundo a serviço de Portugal. O segundo uma ima-
gem de Arariboia, apontado como fundador do Arraial de Praia Grande.
Já o terceiro seria a retratação da emancipação do município de Campos
dos Goytacazes. Se encontrarmos será um feito muito grande para a cul-
tura da cidade — garante Carrilho.

Todo o trabalho de busca de indícios que podem levar à descoberta dos
painéis deve levar cerca de dois meses. Com técnica especial e muita pa-
ciência a restauradora Elisa terá que atravessar as camadas de tinta sem
correr risco de danificar a obra.

— Minhas ferramentas principais são algodão, o bisturi e o pincel de seda.
Delimito uma área a ser pesquisada e diagonalmente vou em busca do que
procuro. É um trabalho meticuloso e executado com técnica própria, não
dá para ser diferente — diz a restauradora.

Elisa Sauerbronn é bacharel em Artes Plásticas pela UFRJ e participou de
curso de aperfeiçoamento em Cuba. Em 2003 fez pós-graduação em Res-
tauração e Reciclagem de Edificações pela Universidade Metodista Ben-
nett. O atual Museu Janete Costa foi o tema de sua tese intitulada “Casarão
182 – Restauração das pinturas artísticas”. Além da restauração do Mu-
nicipal, participou de trabalhos de prospecção, pintura artística, consulto-
ria, decapagem química e mecânica, fixação, remoção de verniz e
modelagem no Palácio Laranjeiras, no Supremo Tribunal Federal do Rio,
no Museu de Astronomia, entre outros.

Restauradora busca
painéis de Parreiras 

Com bisturi, pincel de seda e

algodão, a restauradora Elisa Sauerbronn,

busca vestígios dos painéis que Parreiras teria pintado
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