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Ampla tenta se explicar

Instalada a CPI da Câmara que cobra eficiência da concessionária de energia elétrica, principalmente com relação
à falta de luz que demora a ser reparada pela Ampla, a empresa tentou se explicar apresentando uma série de nú-
meros, dentre eles o volume de investimentos que realiza e de pessoal em atividade. O diretor institutcional José
Nunes disse que a Ampla trabalha com 14 equipes de emergência em escala de 24 horas para atender Niterói e Ma-
ricá, mas que “as tempestades intensas com fortíssimos ventos, os alagamentos, os deslizamentos de encostas, a
violência e o trânsito díficil” dificultam a concessionária na prestação dos serviços de reparos urgentes. Página 7

A secretária municipal de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle, Gio-
vanna Victer, apresentou a proposta do
Executivo para a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2017, que prevê uma
receita de R$ 2.2 bilhões. A LDO vai ser de-
batida, ainda, em mais duas audiências pú-
blicas na Câmara, que também aprovou a
redução da meta de superavit da LDO 2016
em primeira discussão. Págs. 2, 3 e 4

LDO / 17
tem  primeira
audiência

Vereadores aprovaram redução do superavit da LDO 2016 justificada pela inflação

Último adeus ao

desembargador

Jorge Loretti
Ex-funcionário do Legislativo, de-
sembargador e secretário estadual
por dua vezes, além de ex-presi-
dente dos Tribunais de Justiça e Elei-
toral, Jorge Loretti foi velado no
plenário da Câmara. Página 6

Lei dos 15 min

vale para todos

os serviços 
A Lei dos 15 minutos, tempo máximo
permitido para agências bancárias
deixarem clientes à espera de aten-
dimento foi estendida, agora por
nova lei para todo o tipo de serviços
públicos em Niterói. Página 4

Legislativo

cumpre Censo

Previdenciário
Servidores do Legislativo de Niterói
vão responder ao Censo Previden-
ciário de 15 a 27 de junho, em um
posto montado no Auditório Claudio
Moacyr, no segundo andar da Câ-
mara de Vereadores. Página 15

Fundo Especial

promove cursos

de especialização
Criado na atual legislatura para mo-
dernizar a gestão da Câmara, o
Fundo Especial formado por recur-
sos do superávit financeiro do Legis-
lativo, realiza cursos de capacitação
para servidores da Casa. Página 5
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Comissões Permanentes:

A secretária municipal de Planejamento, Moderni-
zação da Gestão e Controle, Giovanna Victer, re-
presentou o Poder Executivo durante a primeira
das três audiências públicas legislativas para de-
bater a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2017. O presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, Controle e Orçamento da Câmara, Bira
Marques, marcou os dias 18 de maio e 9 de junho
para a realização das próximas audiências.

A receita estimada para o exercício do próximo ano
é de R$ 2.210.105.067,00. Para os cálculos da es-
timativa, projetou-se 2017 de acordo com o que foi
realizado em 2015 e ajustado ao cenário atual em
2016, fruto do acompanhamento da crise financeira
que se abateu na União, Estados e Municípios. A
receita estimada em 2016 foi de R$ 2.227 bilhões,
maior R$ 27 milhões do que a do próximo ano.

— Até 15 de junho vamos receber emendas ao
texto original enviado pela equipe do prefeito Ro-
drigo Neves. Regimentalmente temos que levar a
LDO a plenário para votação, sanção do Executivo
e publicação no Diário Oficial até 30 de junho, antes
do recesso do meio do ano — diz Bira Marques.

Representantes da sociedade civil e da Associa-
ção dos Usuários da Saúde Mental cobraram da
secretária investimentos na Saúde Mental, a desti-
nação das verbas liberadas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) e os R$ 9 milhões repassados ao
“Programa Crack, é possível vencer”. O subsecre-
tário de Educação, José Henrique Antunes, relem-
brou investimentos na Educação com criação de
escolas e concursos para apoio e magistério.

Além de Bira Marques na presidência fazem parte
da Comissão os vereadores Milton Cal, na vice-pre-
sidência; e Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes e
Verônica Lima como membros efetivos. A audiên-
cia é aberta ao público e toda a mensagem e seus
anexos podem ser consultados no site da Câmara,
em www.camaraniteroi.rj.gov.br.

LDO 2
debatida
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2017 começa a ser
da em três audiências

A secretária Giovanna Victer explica nessa
rápida entrevista os pontos básicos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias apresentada pelo
Executivo para votação da Câmara de Ve-
readores, com vigência prevista para o pró-
ximo exercício financeiro de 2017.

CÂMARA EM REVISTA - Qual o objetivo da
Lei de Diretrizes Orçamentárias?

GIOVANNA – Definir metas, prioridades e
parâmetros ao orçamento municipal. A Lei de
Diretrizes Orçamentárias traça apenas in-

vestimentos, não entra no detalhe do custeio.

Houve alguma reformulação na confecção
da LDO?
lA Lei de Responsabilidade Fiscal passou a
determinar que os anexos com previsões e
metas fiscais façam parte da LDO.

Quais as características básicas entre
LDO e a LOA?
lNa LDO as regras não são tão rígidas
quanto na Lei Orçamentária. A LDO não li-
mita a LOA, define como serão aplicados os
recursos. Todas as leis orçamentárias fazem
parte de um ciclo, são três peças: o Plano
Plurianual, o PPA; a LDO e a Lei Orçamen-
tária Anual. Em 2017 o PPA será revisto para

incluir projetos sugeridos no “Niterói que que-
remos”, quando novas prioridades serão
elencadas.

Que área teve maior impacto nos primei-
ros anos de governo?
lEntre 2013 e 2016 as ações de segurança
pública, mesmo não sendo uma obrigação
municipal prevista na Constituição, tiveram
fortes investimentos. Construímos o Centro
Integrado de Segurança Pública, o CISP;
aprovamos o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da Guarda Municipal; arcamos com
o pagamento de diárias para policiais milita-
res trabalharem no período de folga e até fi-
zemos melhorias em prédios das polícias
Civil e Militar.

Giovanna Victer

explica a LDO

►

Subsecretário de Planejamento, Pablo Villarim, a Secretária de Planejamento, Giovanna Victer, e o vereador Bira Marques na audiência pública sobre a LDO de 2017

Na página 4: LDO/16: Executivo reduz meta de superávit
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4 — Abril de 2016

— O País encolheu mais que o esperado. A
inflação é maior do que a prevista. A arreca-
dação de tributos e repasses importantes,
como ISS, ICMS e FPM, ficaram aquém do
esperado. Nesse cenário, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, a LDO para o exercício finan-
ceiro de 2016, precisa de ajustes — disse a
secretária de Planejamento, Modernização da
Gestão e Controle, Giovanna Victer, ao expli-
car os motivos que levaram o Executivo a
mudar as metas fiscais para este ano. 

A mensagem-executiva 06/2016, já aprovada
em primeira discussão, altera os chamados
resultados primários de R$ 45 milhões para
apenas R$ 398 mil, previstos na LDO 2016.
Giovanna Victer destacou que as contas
estão saudáveis e o superávit, apesar de
menor, está sendo mantido. A mensagem-
executiva já foi aprovada em primeira discus-

são e vai voltar ao plenário nos próximos dias.

— As finanças continuarão estáveis com as
mudanças. Gastamos menos do que arreca-
damos. O maior legado desse Governo será
financeiro e não físico com a realização de
obras. O prefeito Rodrigo Neves tem dito isso.
A responsabilidade fiscal será nossa maior he-
rança — disse Giovanna.

Ao lembrar que a queda na arrecadação do
do Imposto Sobre Serviço (ISS) teve maior in-
fluência na mudança da meta, ela foi questio-
nada pelo vereador Paulo Eduardo Gomes.

— Metas fiscais nunca foram cumpridas nos
últimos anos. Queremos saber que receitas
foram frustradas, em que valores? Nossa pro-
posta é poupar recursos em ações e contra-
tos não fundamentais. Onde houve supressão

de receitas? – cobrou Paulo Eduardo.

A secretária lembrou que a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal define metas fiscais, explicando
que essas metas são estimativas e não ponto
fechado. As decisões de governo é que serão
determinantes para o cumprimento, disse ela.

— Como nossa economia está em recessão
optamos por reduzir a meta fiscal. A alternativa
seria aumentar impostos ou diminuir a oferta
de serviços na cidade — concluiu Giovanna. 

Também compareceram à audiência os ve-
readores Bira Marques, presidente da Co-
missão de Fiscalização Financeira, Controle
e Orçamento, e os colegas Bruno Lessa, Da-
niel Marques, Henrique Vieira, Paulo Ba-
gueira, Paulo Eduardo Gomes, Renatinho e
Renato Cariello.

LDO / 16: 
Executivo

reduz meta
de superávit A secretária Giovanna Victer atribui as causas ao encolhimento da arrecadação de tributos e de repasses

Prestadoras, concessionárias e agências
de serviços públicos concedidos agora
estão obrigadas a atender os usuários,
clientes ou não, em, no máximo, 15 minu-
tos. A Lei Municipal 3.211/2016, promul-
gada em abril pelo presidente do Poder
Legislativo, Paulo Bagueira, define que,
para o tempo máximo aceitável de atendi-
mento, consideram-se as condições técni-
cas normais de funcionamento dos
equipamentos e sistemas. 

A Lei de autoria do vereador Henrique

Vieira que a ocorrência de qualquer anor-
malidade técnica não justificará demora su-
perior ao dobro do estipulado nesta lei: 30
minutos.
— O projeto se baseou na Lei 2.312/2006,
de autoria do vereador Luiz Carlos Gallo,
conhecida como “Lei dos 15 minutos”, que
determina que as agências bancárias
devem atender os seus usuários, clientes
ou não, no prazo máximo de 15 minutos.
Nosso projeto estende este princípio para
as agências dos diversos serviços públicos
concedidos em nossa cidade – explica
Henrique Vieira.

O atendimento preferencial dos caixas des-
tinados aos maiores de 65 anos, gestantes,
pessoas portadoras de deficiência física e
pessoas com crianças de colo será reali-
zado através de senha numérica e oferta de,

no mínimo, 15 assentos com encosto.

Segundo o Artigo 3º, caberá à Coordena-
doria de Defesa do Consumidor da Câ-
mara, ao Procon e aos órgãos de
fiscalização da Secretaria Municipal de Fa-
zenda fiscalizar o cumprimento desta Lei. 

— Banheiros privativos, masculino e femi-
nino, com instalações próprias e adequa-
das para deficientes físicos e rampas de
acesso ao estabelecimento devem ser
também providenciadas — ressalta o ve-
reador.

O descumprimento da Lei sujeitará o esta-
belecimento infrator à advertência, multa e
até interdição. O projeto de lei também é
assinado pelos colegas de bancada Paulo
Eduardo Gomes e Renatinho.

Lei dos 15
minutos vale
para todos
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Criado na atual legislatura para modernizar a
gestão, servir de mecanismo de captação de
recursos e promover a adequação aos novos
tempos, o Fundo Especial de Modernização e
Aprimoramento Funcional (Femaf) da Câmara
de Vereadores já mostra resultados. 

Maurício Lindgren, diretor de Orçamento e
Finanças do Legislativo, conta que câmaras
dos municípios de Búzios, Nova Iguaçu e
Santa Maria Madalena, por exemplo, envia-
ram técnicos a Niterói para conhecer a dinâ-
mica do Femaf.

Implantado desde quando a Nova Contabili-
dade Pública começou a funcionar, em ja-
neiro de 2014, o Fundo já acumula superávit
financeiro, o que vai propiciar a realização
de novas obras físicas e investimentos no
sistema de informatização geral da Câmara,
a troca do cabeamento e, para este ano
ainda, a meta é comprar de 30 a 50 termi-
nais de computadores para atender os gabi-
netes dos vereadores e os setores
administrativos da Casa.

Para que pudesse existir legalmente o

Femaf foi inserido no Plano Plurianual
(PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Tendo como gestora a Mesa Diretora e o
presidente da Casa como ordenador finan-
ceiro, o Fundo Especial presta informações
mensalmente ao Tribunal de Contas do Es-
tado separadamente das contas normais
da Câmara. Formado por um Conselho Fis-
cal com três integrantes, tem um respon-
sável nomeado pelo presidente da Câmara.
Os recursos do Fundo não podem ser utili-
zados para pagamento de pessoal ou gra-
tificações.

Fundo
Especial já 
acumula 
resultados O Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional promove cursos para os servidores

Maurício Lindgren, diretor de Orçamento
e Finanças do Legislativo, diz que os
recursos do Fundo Especial vão ser
aplicados na requalificação dos
servidores do Legislativo, assim
como em obras para garantir a
acessibilidade de pessoas com
deficiência às instalações da Câmara de
Vereadores.

CÂMARA EM REVISTA – Na prática, para
que serve o Fundo Especial?

MAURÍCIO LINDGREN – Antes, os recursos
financeiros que sobravam ao final do ano ti-
nham que ser devolvidos à Prefeitura. Com o
Fundo não é mais necessário. Podemos in-
vestir numa série de ações.

O que pode ser feito com os recursos?
Podemos requalificar servidores, movimentar
recursos para obras de infraestrutura; só não

podemos fazer pagamento de pessoal. Na prá-
tica se realizarmos um concurso público, por
exemplo, a receita com as inscrições entra no
fundo. Se alugamos um espaço para eventos
ou qualquer atividade comercial, quando licita-
mos a instituição financeira que vai gerir a
conta bancária da Câmara, esses recursos en-
tram no Femaf e a sobra pode ser investida de
várias formas, sem necessidade de devolução
ao Executivo.

A Câmara tem agora duas contas finan-
ceiras: o duodécimo e o Fundo Especial.
Como funciona?
Um total de 70% do duodécimo repassado
pela Prefeitura vai para o pagamento de
pessoal, entre ativos, inativos e comissio-
nados. Os 30% restantes são de custeio:
luz, telefone, água, material de consumo.
Reivindicamos ao secretário de Fazenda e
fomos atendidos na antecipação da data do
repasse.

Em quanto tempo?
Recebíamos quase em cima da data de pa-
gamento dos servidores, no fim do mês.
Agora, ele chega entre os dias 10 e 15 e
aplicamos no mercado financeiro. Os divi-
dendos usamos em melhorias de infraes-
trutura.

Como estão sendo aplicados os recursos?
Na acessibilidade, com instalação do ele-
vador; nas novas salas de reunião; a gale-
ria cultural; a reforma do Salão Nobre e uma
série de outras iniciativas propostas pelo
presidente Paulo Bagueira, pela Mesa Dire-
tora e demais vereadores.

Lindgren
explica o Fundo

Diretor de Orçamento Maurício Lindgren
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6 — Abril de 2016

O corpo do desembargador Jorge Loretti foi ve-
lado no Plenário Brígido Tinoco, da Câmara de
Vereadores de Niterói. O ex-presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
e ex-secretário de Estado de diferentes gover-
nos morreu aos 91 anos. Jorge Loretti foi en-
terrado no Cemitério de São Francisco Xavier,
no bairro de Charitas.

Com uma carreira brilhante na política e na jus-
tiça do Estado do Rio, Jorge Loretti foi secre-
tário da Casa Civil no governo de Roberto
Silveira, ainda no antigo Estado do Rio, além
de ter sido secretário dos governos Badger Sil-
veira e Marcello Alencar, esse último após a
fusão. Como desembargador, presidiu o TJ do
Estado e o Tribunal Regional Eleitoral, o Con-
selho de Magistratura do Estado e a Associa-

ção dos Magistrados do Estado do Rio.

O presidente do Legislativo, Paulo Bagueira,
lamentou a morte do desembargador Loretti e
lembrou que ele foi servidor da Câmara de Ni-
terói até 1980.

— É uma grande perda para Niterói e para o
Estado do Rio. Foi um brilhante político e
homem público do mais elevado gabarito,
tendo emprestado a sua inteligência em dife-
rentes momentos desta Casa Legislativa —
disse Bagueira.

Jorge Loretti deixou três filhos, cinco netos e
quatro bisnetos. Intelectual brilhante, presidiu
a Academia Niteroiense de Letras. O livreiro
Carlos Mônaco, fundador da Livraria Ideal e

presidente do Grupo Mônaco de Cultura, la-
mentou a morte de Loretti.

— Era um orador de primeira. Tinha uma me-
mória inigualável. Nomes, datas, fatos, con-
textos, nada escapava a memória fotográfica
do desembargador. Foi eleito intelectual do ano
em 2008. Niterói perde uma parte de sua his-
tória  — conta Mônaco.

Nascido em 25 de agosto de 1924 atuou como
líder estudantil, advogado, político, professor e
conselheiro universitário. Trabalhou como exa-
minador de concursos públicos para a magis-
tratura e para as procuradorias de Justiça do
Estado e do Município. Integrou bancas exa-
minadoras de concursos para professor titular
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Últimas
homenagens 

a Loretti
na Câmara

A jornalista Cláudia Cataldi recebeu o título
de Cidadã Niteroiense, por iniciativa do
presidente da Câmara, Paulo Bagueira, du-
rante sessão solene bastante concorrida.
Também escritora e mestre em Ciência Po-
lítica e Relações Internacionais pelo Insti-
tuto Universitário de Políticas Sociais do
Estado do Rio de Janeiro, ela foi eleita a
mais jovem membro da Academia Flumi-
nense de Letras, assumindo a cadeira de
número 17.

À mesa principal, além de Bagueira e Ca-
taldi, sentaram-se o presidente do Instituto
dos Magistrados do Rio de Janeiro, Ro-
berto Guimarães; o presidente da Im-
prensa Oficial, Haroldo Zager; o deputado

estadual Carlos Macedo (PRB); e a pro-
fessora Terezinha Calil. Também participa-
ram da sessão solene o desembargador
Luiz Zveiter; o presidente da Neltur; verea-
dores Daniel Marques e Paulo Henrique
Oliveira; amigos, familiares e jornalistas. 

— A cidade se sente prestigiada em ter
Cláudia Cataldi como cidadã. Pois ela leva
o nome da cidade por onde quer que vá.
Estamos felizes em tê-la como filha ilustre

— ressaltou o presidente.
Cláudia Cataldi já recebeu outras home-
nagens como a  Medalha Tiradentes e a
Medalha do Mérito Pedro Ernesto, além do
Prêmio Barbosa Lima Sobrinho de Jorna-
lismo e muitas outras. É também conse-
lheira de Meio Ambiente e de Turismo da
Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Ao receber o título a jornalista enalteceu as
realizações do Legislativo em relação à
acessibilidade e à Escola de Democracia.
Além de responsável pela Coluna Informe,
do jornal O Fluminense, onde diariamente
registra fatos da vida política e social de Ni-
terói, é autora do livro infantil “O Sol que que-
ria nascer de noite”, referendado pelo imortal
da Academia Brasileira de Letras (ABL), Ar-
naldo Niskier; colaborou com o livro “Cons-
truindo o Futuro - Novas Gerações na Trilha
da Responsabilidade Social” e na Bienal In-
ternacional do Livro 2013; lançou o livro in-
fanto-juvenil bilíngue “The Salad Family”,
referendado pelo também imortal da ABL,
Carlos Heitor Cony.

Cataldi 
é Cidadã

Niteroiense

O corpo do desembargador Jorge Loretti velado no Plenário Brígido Tinoco, da Câmara de Vereadores

Bagueira entrega o título a jornalista Cláudia Cataldi

2016 59 ABRIL_59 ABRIL 2016  10/6/2016  16:36  Page 6



7

A diretoria da concessionária de energia
elétrica Ampla afirma que 14 equipes de
emergência atuam nos municípios de Nite-
rói e Maricá, durante 24 horas. Fora da es-
cala de emergência são 60 para Niterói e
40 para o município vizinho. Os dados
foram apresentados na primeira reunião da
CPI após a sessão de instalação. Se o nú-
mero parece ser suficiente, a prática de-
monstra o contrário. Na primeira reunião da
CPI da Ampla para debate dos serviços e
dos investimentos as cobranças foram
grandes por parte dos vereadores e da so-
ciedade civil representada no debate.

José Nunes, diretor Institucional da Ampla,
disse que o tempo médio de atendimento
tem diminuído nos últimos meses, salvo em
períodos de condições climáticas muito ad-
versas.

— As tempestades intensas com fortíssi-
mos ventos, os alagamentos de diversas
áreas, os deslizamentos de encostas, a vio-
lência e o trânsito difícil são fatores que di-
ficultam o atendimento. As equipes ficam

retidas em algumas situações por fatores
diversos — explica Nunes.

O Ministério Público, representado pelo
promotor Augusto Vianna, questionou se as
equipes de emergência estão, de fato, pre-
paradas para agir em linhas de alta tensão.

— As tempestades de verão são mais fre-
quentes no fim de tarde. Nos trópicos esses
fenômenos ocorrem com maior incidência
nesse período, é normal. A empresa pre-
cisa estar preparada. No verão chove
quase todo dia no início da noite — diz o
promotor.

Equipes capacitadas

Na avaliação da empresa todas as equipes
de rotina estão capacitadas para atuar na
média tensão. Casos mais complexos só as
equipes de emergência resolvem. Con-
forme explicou, as equipes estão o tempo
todo na rua, de forma flutuante. As recla-
mações já são recebidas de modo on line
pela empresa.

— O tamanho das áreas de risco e o cres-
cimento desordenado têm influenciado na
qualidade do serviço. As ligações clandes-
tinas também colaboram. Quando há per-
das muito grandes, o consumidor que está
próximo perde — explicou o diretor José
Nunes.

Fiação subterrânea
Em relação à fiação subterrânea os direto-
res da empresa explicaram que é o muni-
cípio que deve arcar com as despesas. Os
custos são muito altos para uma cidade
não planejada e seriam repassados aos
consumidores.

— É uma demanda nacional a colocação
dos fios debaixo da terra. É uma obra muito
cara e o município que fizer o projeto aos
poucos, por áreas predeterminadas, terá
mais sucesso. Somos obrigados por lei a
ceder os postes a outras concessionárias.
Em Niterói até 15 empresas compartilham
um mesmo poste. O Imposto Sobre Serviço
(ISS) recolhido fica retido no município –
explica o diretor.

José Nunes, diretor da Ampla, justifica na CPI a demora da empresa em restabelecer a energia quando falta

Ampla
culpa o tempo  

e o trânsito
por faltar luz

Antes de ser criada a Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) que está discutindo a qua-
lidade dos serviços oferecidos na cidade, di-
retores e técnicos da Concessionária de
Energia Elétrica Ampla reuniram-se com os
vereadores para evitar a instalação da CPI. A
concessionária admitiu os problemas que

vem enfrentando, principalmente a demora no
restabelecimento de energia, mas propôs
apenas a criação de um grupo de trabalho
para agilizar os atendimentos na cidade em
substituição à CPI.

Autor do requerimento que pediu a criação da
Comissão, o vereador Leonardo Giordano,
disse que a CPI, que foi protocolada com 15
assinaturas na Secretaria da Mesa Diretora e
Comissões Permanentes, não vai impedir a
formação do grupo de trabalho para discutir,
caso a caso, as demandas que a população
encaminha à Câmara com relação à Ampla.

— Podemos ter uma CPI e o grupo de tra-
balho. A audiência pública passada que an-
tecedeu a CPI não melhorou às críticas
apresentadas. A proposta da Ampla, embora
válida, só surgiu após a possibilidade de ter-
mos uma CPI. Vejo que a comissão já está
dando os seus resultados. Além do aumento
nas contas, a demora em ter de volta a ener-
gia depois de uma chuva, são as principais
queixas dos moradores da cidade. Recente-
mente um poste de luz tombou na Estrada
da Garganta, interrompendo o fluxo de veí-
culos entre Pendotiba e Santa Rosa — lem-
brou Giordano.

Empresa
propôs grupo
de trabalho
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 101/2016 que
trata da isenção de taxa de estaciona-
mento por hospitais e similares que pos-
suam estacionamento cobrado. A vaga
não será cobrada para carros de pacien-
tes, acompanhantes e demais usuários
dos serviços de saúde prestados por clí-
nicas, ambulatórios, laboratórios, hospi-
tais, associações e cooperativas
médicas, seja de caráter público ou par-
ticular, ainda que por serviço terceirizado,
sempre que se dirigirem a estes estabe-
lecimentos para realização de consultas,
exames e outros atendimentos ou proce-
dimentos pertinentes a atividade principal
de saúde do estabelecimento. 

“A medida tem como finalidade isentar
da taxa de estacionamento as pessoas
que se dirigem aos hospitais para utilizar
os seus serviços. Existem casos em que
a demora no atendimento se dá por
culpa do estabelecimento, causando
grandes transtornos para aqueles que ali
esperam, que pagam um valor exorbi-
tante no estacionamento, fato este muito
injusto. Como se verifica, a aprovação
deste projeto de lei trará vários benefí-
cios para a população de nosso municí-
pio”, diz Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho, junta-
mente com Leonardo Giordano, é autor do
Projeto de Lei 122/2015 que dispõe sobre
a afixação de cartazes indicativos de lo-
calização de hospitais, postos de saúde e
atendimentos emergenciais próximos de
farmácias e drogarias. 

Para fins de aplicação desta lei, caso apro-
vada, os cartazes deverão conter os
nomes dos hospitais, postos de saúde e
atendimentos de emergência, com seus
respectivos endereços e telefones. O car-
taz deverá ser afixado em local de fácil vi-
sualização, escrito de forma clara, precisa,
ostensiva e em língua portuguesa, de
modo a assegurar o entendimento do ci-
dadão. 

“A afixação de cartazes informativos dos
atendimentos médicos mais próximos a
cada farmácia e drogaria servirá de auxí-
lio não só ao profissional farmacêutico,
mas também à sociedade civil. Relevante
ressaltar que muitas das vezes que se
busca por uma farmácia, o que se neces-
sita pode ir além da especialidade do far-
macêutico. Nessas situações, torna-se
indispensável o encaminhamento do
cliente para atendimento médico”, justifica
o vereador Andrigo.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 10/2016 cria em
Niterói, a licença de 90 dias para as fun-
cionárias gestantes; vítimas de aborto es-
pontâneo ou em casos de natimortos,
licença para tratamento de saúde.

Diz o texto que essa lei não tem caráter
nenhum quanto à legalização do aborto
em Niterói. “Entende-se por aborto, a
morte do embrião ou feto durante o seu
desenvolvimento uterino. Hoje o assunto
polêmico tem diversas outras nomencla-
turas, muitas delas para mascarar o seu
real significado. Alguns preferem chamar
de interrupção da gravidez, como se isso
mudasse algo. Quem interrompe a gravi-
dez realiza o mesmo ato de quem pratica
o aborto, ou seja, mata o embrião ou feto,
que tem vida, no ventre materno”, ressalta
Betinho 

“Justifica-se a presente proposição, em
caso de aborto espontâneo ou natimorto,
comprovado por laudo médico, a mulher
tem direito a uma licença remunerada. Os
casos patológicos, verificados antes ou
depois do parto e deste decorrente, serão
considerados objeto de licença para trata-
mento de saúde, se da servidora, até sua
recuperação”, explica o vereador. 

Andrigo (SDD) Bagueira (SDD) Betinho (SDD)

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51

2016 59 ABRIL_59 ABRIL 2016  10/6/2016  16:36  Page 8



9

Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 85/2016 que inclui no ca-
lendário oficial de Niterói a Feira da Soli-
dariedade de Niterói (FESONIT), a
realizar-se anualmente no mês de março. 

“A Feira surgiu da experiência caritativa do
Vicariato de Niterói, e tendo como refe-
rencial a Feira da Providência da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro, bem como a
Feira de Integração Comunitária, realizada
nos idos da década de 1990 e ainda da
Feira do Livro de Niterói e do Natal Inter-
nacional da Paróquia São Sebastião de
Itaipu. A referida Feira tem como proposta
fazer com que cada paróquia do vicariato
apresente seus trabalhos sociais, a fim de
dar visibilidade aos projetos sociais de-
senvolvidos. Salienta-se que o principal
objetivo deste evento é informar, testemu-
nhar, agregar os trabalhos caritativos e so-
ciais de nossas comunidades”, explica o
vereador Bira. 

O evento tem o cunho solidário e caritativo,
entretanto, 20% da arrecadação bruta da
Feira é destinada às obras sociais desen-
volvidas. Neste ano foi realizada a 1ª FE-
SONIT e contou com efetiva participação
das escolas católicas, ONG’s e Associações
Beneficentes e filantrópicas da cidade.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor do Projeto de Lei 167/2003 que
isenta do pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), o contribuinte
que comprovar a adoção de criança ou
adolescente portador de necessidades es-
peciais, interraciais ou grupo de irmãos. 

Fica isento do IPTU, em cada exercício, o
proprietário de um único bem imóvel, que
comprovar judicialmente, a adoção de
criança ou adolescente de até 16 anos. A
isenção atingirá somente o imóvel onde
resida o menor. 

Os contribuintes que se encontrarem
aptos à isenção devem requerer o benefí-
cio até o dia 30 de abril de cada exercício,
apresentando o termo judicial de adoção
atualizado, sob a pena de cassação do be-
nefício fiscal. 

“O presente Projeto de Lei tem como ob-
jetivo, estimular as famílias do município a
adotarem menores, órfãos ou abandona-
dos, portadores de necessidades espe-
ciais; ou grupo de irmãos, proporcionando
a eles um lar, carinho, educação, alimen-
tação e moradia, fundamental para a for-
mação de todo ser humano”, afirmou o
vereador.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa é autor da Lei Muni-
cipal 3.158/2015, oriunda do Projeto de Lei
285/2013. Promulgada em agosto de
2015, assegura a reserva para gestantes
durante todo o período gestacional e para
pessoas acompanhadas por crianças de
colo com até dois anos, de vagas prefe-
renciais nos estacionamentos mantidos
por shopping centers, centros comerciais e
hipermercados. 

A infração ao disposto nesta lei acarretará
aos estabelecimentos multa diária no valor
de R$ 500, enquanto perdurar a infração.
O valor da multa será atualizado, anual-
mente, pela variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística.

“No atendimento dos bancos, nos assen-
tos do transporte coletivo e nas filas dos
supermercados já há a prioridade para
gestantes e pessoas com crianças de
colo, bem como para idosos e deficientes
físicos. Porém, no que diz respeito aos es-
tacionamentos, existe apenas a prioridade
para idosos e deficientes físicos, não ha-
vendo a justa reserva de vagas para ges-
tantes e pessoas com crianças de colo”,
diz Bruno Lessa.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 54/2013 institui no Muni-
cípio de Niterói, o Dia do Técnico em Se-
gurança do Trabalho, a ser comemorado
no dia 27 de novembro de cada ano. 

O Artigo 2º define que as despesas de-
correntes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

“A profissão de Técnico em Segurança
do Trabalho é regulamentada pela Lei
7.410/85. A categoria é organizada há
aproximadamente 40 anos, cujas atribui-
ções são fiscalizar e orientar o profissio-
nal em seu local de trabalho, controlando
os riscos de acidentes”, lembra o verea-
dor Milton Cal.

“A saúde do trabalhador, tanto física
quanto mental e até mesmo a psicoló-
gica depende, muitas vezes, destes pro-
fissionais, notadamente quando o
trabalho é realizado manualmente, como
por exemplo por aqueles operadores de
prensas. O anuário estatístico da Previ-
dência Social, relata que as lesões de
punhos e mãos representam um número
muito alto de acidentes”, revela o verea-
dor Cal.

Carlos Alberto de Macedo deu entrada na
Secretaria da Mesa Diretora ao Projeto de
Lei 96/2016. Pela proposta de lei fica ins-
tituído no calendário oficial de eventos do
Município de Niterói o Dia das Mães e o
Dia dos Pais. Como já acontece será co-
memorado, anualmente, nos segundos
domingos de maio e de agosto. 

Caberá ao Poder Executivo, através de
seu órgão competente, estabelecer e or-
ganizar as atividades a serem desenvolvi-
das para a celebração nas escolas
públicas municipais, como atividade de in-
tegração social entre Escola e Família. 

É facultado ao Poder Público convidar ins-
tituições, entidades e membros da socie-
dade civil organizada para participar da
organização e realização do evento.
Anualmente a Câmara Municipal realizará
sessão solene em homenagem às mães e
aos pais. 

“Família e escola na verdade devem for-
mar uma equipe que trabalhe com base na
colaboração e compartilhamento, desen-
volvendo ações sinérgicas que sejam ver-
dadeiramente capazes de melhorar o
rendimento dos estudantes”, explica o ve-
reador Macedo.

Daniel Marques Frederico através do Pro-
jeto 233/2015 teve promulgada a Lei Mu-
nicipal 3.217/2016. A legislação dispõe
sobre a obrigatoriedade de disponibiliza-
ção suficiente de determinados serviços
públicos essenciais para empreendimen-
tos imobiliários, como requisito para a ob-
tenção de licença para construir e aceite
de obras. 

Para a emissão do habite-se, o empreen-
dedor deverá apresentar declaração pre-
viamente emitida pela concessionária de
energia elétrica, a qual deverá conter as
seguintes informações: atestado de que o
padrão de entrada de energia do em-
preendimento encontra-se conforme as
normas técnicas em vigor; de que as par-
tes comuns estão energizadas pelas liga-
ções definitivas de luz, consoante o projeto
original; e que há possibilidade de realiza-
ção de ligação das unidades individuais
mediante solicitação. 

Para construir empreendimentos imobiliá-
rios residenciais e comerciais, os serviços
de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e gás de cozinha, deverão estar
previamente distribuídos, em quantidade
suficiente para a destinação final da edifi-
cação, prevista em projeto específico.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

2622-9742
Gabinete 89
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Emanuel Rocha (SDD) Gallo (PSL)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
da Lei Municipal 3.098/14, originária do
Projeto de Lei 115/2013, sobre a obrigato-
riedade dos estabelecimentos conhecidos
como pet shops e similares  realizarem
serviços de estética, banho e tosa de
forma pública e visível aos consumidores,
utilizando box com vidros transparentes e
bancadas. 

Os estabelecimentos mencionados nesta
lei ficam obrigados a permitir a todo con-
sumidor a visitação de suas dependências
onde sejam realizados os serviços men-
cionados no artigo anterior.

“O projeto de lei ora apresentado destina-
se a propiciar a transparência dos servi-
ços prestados ao consumidor, bem como
prevenir a ocorrência de ilícitos penais. Va-
lendo a pena registrar que ultimamente
inúmeros casos de maus-tratos em pet
shops foram veiculados, citando como o
exemplo o fato ocorrido no Pet Shop
Quattro Patas, no município do Rio,
tendo o Ministério Público denunciado os
proprietários por terem agredido vários
animais sem qualquer justificativa após a
divulgação de um vídeo que se propagou
na internet que causou repulsa em todo
território nacional”, disse o vereador.

Luiz Carlos Gallo de Freitas teve promul-
gada a Lei 3.099/14, iniciada com o Pro-
jeto 168/2013, para que restaurantes,
bufês e demais estabelecimentos comer-
ciais e similares que sirvam refeições ao
consumidor na forma de auto serviço ou
“self-service”, em suas dependências ou
em outro local contratado, ainda que em
evento reservado ou de acesso restrito,
sejam obrigados a instalar uma proteção
de material transparente, resistente e ató-
xico acima dos balcões ou mesas onde
os alimentos são servidos e expostos,
sejam alimentos quentes ou frios.

A medida é para garantir a higiene do pro-
duto até mesmo diante do seu manuseio
pelos consumidores ao dele se servirem. 

“Os alimentos dispostos na forma de
bufês (onde as pessoas servem-se da
comida disposta num balcão) estão vul-
neráveis a todos os tipos de bactérias,
fungos, vírus e outros micro-organismos,
que podem comprometer a saúde dos
consumidores, os quais, na maioria das
vezes, são os próprios transmissores
destes micro-organismos que contami-
nam os alimentos expostos ao se servi-
rem, por meio do suor, saliva e cabelo”,
revela o vereador.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apre-
sentou, em coautoria com a bancada do
PSOL, o Projeto de Lei 103/2016 insti-
tuindo a Semana da Enfermagem de Nite-
rói, a ser celebrada, anualmente, de 12 a
20 de maio, datas nas quais ocorreram,
respectivamente, em 1820 e 1880, o nas-
cimento de Florense Nightingale e a morte
de Anna Nery.

Durante a Semana deverá ser dada ampla
divulgação à importância das atividades
da Enfermagem e deverá ser incentivada
a realização de palestras, reuniões, en-
contros, debates e outras iniciativas a fim
de valorizar e homenagear o profissional. 

“Florence Nightingale, que é considerada
a pioneira da enfermagem no mundo, nas-
ceu em 12 de maio de 1820. Por isso, a
data foi escolhida para ser o Dia Mundial
do Enfermeiro. Ana Néri, uma das mais im-
portantes figuras da Enfermagem brasi-
leira, morreu no Rio de Janeiro no dia 20
de maio de 1880. Entre estes dois dias ce-
lebra-se anualmente a Semana da Enfer-
magem, em memória destas duas
fundamentais personagens da história e
pelo reconhecimento e valorização da En-
fermagem brasileira”, destaca Henrique
Vieira.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 215/2013, dispõe sobre a oferta obriga-
tória de alimentação diferenciada para dia-
béticos e celíacos no município de Niterói.
É obrigatório aos restaurantes, bares, ho-
téis e similares que atuem no ramo de
venda de refeições disponibilizar a oferta de
alimentos para portadores de diabetes ou
doença celíaca. 

O Artigo 2º define que, em quaisquer dos
estabelecimentos que comercializem qual-
quer tipo de refeição terão a obrigação de
ofertar sobremesa que atenda às necessi-
dades dos diabéticos e doentes celíacos,
com zero açúcar ou zero glúten, conforme
cada caso. 

“O projeto de lei tem o escopo de assegu-
rar direito dos consumidores de Niterói por-
tadores de diabetes e doença celíaca, os
quais não podem comer alimentos com adi-
ção de açúcar (diabéticos) e glúten (celía-
cos). Na quase totalidade dos restaurantes,
bares, lanchonetes, hotéis e similares da ci-
dade não há opções para esses tipos de
consumidores, uns que não podem comer
açúcar e outros que não podem comer
nada que seja derivado de trigo, aveia, ce-
vada, centeio, tais como coxinha, empada e
sanduiches”, destaca José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é o autor do Re-
querimento 52/2016 solicitando ao Poder
Executivo Municipal informações sobre
o atraso nos empenhos relacionados aos
atendimentos realizados no Hospital Of-
talmológico Santa Beatriz. 

O vereador quer saber a motivação pú-
blica que levou ao atraso dos repasses
de novembro/2015 a abril/2016, dos em-
penhos relativos ao convênio firmado
para a realização de atendimentos feitos
pelo Hospital aos usuários do Sistema
Único de Saúde. 

O relatório deve conter cópia de inteiro
teor dos empenhos, com os respectivos
valores liquidados e efetivamente pagos,
relativos a todo o último semestre de
2015 e até esta data do ano; indicadores
dos procedimentos realizados bem como
a identificação individualizada do valor
de cada procedimento e a comprovação
dos respectivos repasses relacionados
ao pagamento dos mesmos por parte do
Município.

Além disso, deverá ser fornecida cópia
dos agendamentos de todos os procedi-
mentos marcados pelo Complexo Esta-
dual de Regulação.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 190/2013 que dispõe sobre
a afixação de placas informativas nos
canteiros de obras. 

Tais canteiros deverão afixar placas com
as autorizações e licenças concedidas
pelos poderes públicos; o nome do téc-
nico ou empresa responsável; a expecta-
tiva de duração, de valores a serem
gastos; e a geração de empregos garan-
tidos, em números reais. 

As placas devem ser confeccionadas de
acordo com critérios estabelecidos, de-
vendo ter dimensões suficientes para que
as informações constantes nestas, pos-
sam ser lidas a boa distância e afixadas
em locais de ampla e perfeita visualiza-
ção geral.

“Este projeto tem como escopo, a trans-
parência de informações básicas a todos
os munícipes e dá maior acessibilidade
na identificação da regularidade dos em-
preendimentos que estão vigorando no
município. Funcionará, portanto, como
um meio eficaz e direto a informações
que são pertinentes para o povo e as au-
toridades interessadas”, diz Leonardo
Giordano.

Leonardo Giordano (PCdoB)

2620-6754
Gabinete 36
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Paulo Henrique (PPS) Renatinho (PSOL)

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor
da Lei Municipal 3.128/2015. A legislação
é oriunda do Projeto de Lei 65/2014, que
dispõe sobre a obrigatoriedade na instala-
ção de provadores de roupas acessíveis à
população com deficiência e mobilidade
reduzida. 

Diz o texto que os estabelecimentos que
comercializam roupas em geral, em Nite-
rói, ficam obrigados a disponibilizar, no mí-
nimo, um de seus provadores acessíveis
às pessoas com deficiência. 

Os estabelecimentos comerciais são os
instalados em shopping centers, centros
comerciais, lojas de rua, hipermercados e
supermercados, ou todo e qualquer outro
comércio regularmente estabelecido que
comercialize roupas. 

Os provadores deverão ter dimensão mí-
nima do boxe de 1,50m por 1,20m; portas
com 0,80cm de largura e 2,10m de altura;
barras de apoio que deverão ter seção cir-
cular entre três e quatro centímetros e
meio de espessura, estar no mínimo qua-
tro centímetros de distância da parede,
confeccionadas com material resistente e
com bordas arredondadas; e total ausên-
cia de barreiras arquitetônicas.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
projeto de lei 146/2013 que culminou na
Lei Municipal 3.132/2015. A matéria,
também assinada por Tânia Rodrigues e
Verônica Lima, torna obrigatória a im-
plantação do Programa Municipal de Va-
cinação contra o HPV no município, e o
mesmo terá que ser implementado atra-
vés de vacinação em toda Niterói. 

A campanha de vacinação será obriga-
toria e amplamente divulgada, sendo que
a imunização deverá atingir as meninas
entre nove e treze anos de idade. 

O HPV (papilomavírus humano), nome
genérico de um grupo de vírus que en-
globa mais de cem tipos diferentes, pode
provocar a formação de verrugas na pele
e nas regiões oral (lábios, boca, cordas
vocais), anal, genital e da uretra. 

As lesões genitais podem ser de alto
risco, porque são precursoras de tumo-
res malignos, especialmente do câncer
do colo do útero e do pênis, e de baixo
risco (não relacionadas ao aparecimento
de câncer). A principal forma de trans-
missão do HPV é por via sexual, sendo a
doença sexualmente transmissível mais
frequente, lembrou a vereadora. 

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas é
autor da Lei Municipal 3.142, oriunda do
Projeto de Lei 80/2016, para incluir no ca-
lendário da cidade de Niterói o Dia Munici-
pal dos Empregados e Trabalhadores em
Entidades Sindicais, órgãos classistas, as-
sociações, confederações, federações de
empregados e empregadores intermunici-
pais do Estado do Rio de Janeiro.

A data será comemorada, anualmente, no
dia 9 de maio. Diz o vereador Renatinho
que “a história do sindicalismo operário no
Brasil está vinculado às transformações de
nossa economia”. Por isso, o objetivo de
sua proposta é prestar uma homenagem
aos trabalhadores das entidades sindicais
do Estado do Rio de Janeiro que desem-
penham papel fundamental no dia a dia
dos sindicatos, cuidando das tarefas admi-
nistrativas, técnicas, burocráticas e, em al-
guns casos, políticas. 

Prossegue a justificativa dizendo que “a luta
dos trabalhadores para uma transformação
social e política de cidadania, culminando
com a máxima de que sem consciência e
ética não há movimento sindical, sem inde-
pendência e trabalho não há garantia de di-
reitos, sem sindicato e demais segmentos
sociais não há cidadania e Justiça Social”.

Priscila Nocetti (PMB)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Verônica Lima (PT)

Verônica dos Santos Lima apresentou o
Projeto de Lei 104/2016 que dispõe sobre
a contratação de artistas, grupos, ban-
das, músicos e locais para apresentação
ou exposição em shows, eventos artísti-
cos, culturais e musicais que sejam pa-
trocinados pelo Poder Público Municipal,
ou através deste e de instituições que re-
ceberem subvenções sociais ou auxilio fi-
nanceiros. 

O município, empresa, associação, enti-
dade, organizador de evento, ou similar,
que receber subvenção social, deverá ob-
rigatoriamente destinar no mínimo 20%,
do valor do recurso público recebido, para
contratação de artista local para apresen-
tação ou exposição no mesmo.

“Este Projeto de Lei visa valorizar músi-
cos e artistas de nossa cidade, reconhe-
cida por muitos como cidade celeiro de
artistas, separando parte dos recursos
com os eventos realizados em nosso Mu-
nicípio pelo Poder Público Municipal, ou
através deste, para contratação de artis-
tas do nosso próprio Município. Assim,
por maior que seja o evento, a grandiosi-
dade estará também no incentivo à cul-
tura dos artistas e agentes culturais
locais”, diz a vereadora.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 48/2011 que obriga as
empresas de transporte coletivo que ope-
ram linhas de ônibus em Niterói, a esta-
belecer metas para redução dos gases do
efeito estufa (GEE) com a substituição dos
combustíveis fósseis por outros com baixo
teor de carbono, como os biocombustíveis. 

Para os fins das metas previstas neste
projeto de lei, fica a empresa de transporte
obrigada a substituir os combustíveis fós-
seis consumidos por seus veículos e cau-
sadores do efeito estufa em, no mínimo,
10% da sua frota de ônibus da cidade a
cada ano. 

“Recorrente em nosso Município a preo-
cupação com o meio ambiente, aliás, a ad-
ministração atual em muito vem
contribuindo para este tema, como exem-
plo podemos citar a Lei que trata do lixo
eletrônico. E é nesse contexto o compro-
misso de Niterói para preservação da qua-
lidade de vida dos nossos moradores o
que, por conseguinte está atrelado a ques-
tão ambiental”, explica o vereador. O Mu-
nicípio estabelecerá o procedimento de
fiscalização do cumprimento do disposto
e as sanções cabíveis por seu descumpri-
mento.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 108/2016 sobre a inclusão no ca-
lendário anual de eventos turísticos do Mu-
nicípio de Niterói dos festejos religiosos e
a procissão de São João Batista. 

Esses festejos vão integrar o calendário
oficial da Secretaria Municipal de Cultura e
da Niterói Esporte Lazer e Turismo (Nel-
tur). Diz a justificativa que Niterói é uma ci-
dade com evidente vocação turística, não
apenas por seus atributos de beleza natu-
ral e riqueza cultural, mas também pela
proximidade com a cidade do Rio de Ja-
neiro, além de ser a segunda cidade mais
importante do Estado. 

Recentemente Niterói ganhou o prêmio de
segundo maior município turístico do es-
tado do Rio de Janeiro, em condições para
o turismo, recepção e atrativos. O certifi-
cado foi entregue pela Empresa Brasileira
de Turismo (Embratur). 

“Lembrem-se ainda que a Igreja sempre
foi, na história, precursora de arte e cultura
em geral, atingindo por meio dela seus ob-
jetivos catequéticos e evangelizadores,
mas ainda promovendo o dom da inteli-
gência humana, corresponsável pelo
mundo e pela defesa da vida”, disse Farah. 

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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Os servidores municipais de Niterói que exer-
cem suas funções no Poder Legislativo podem
responder ao Censo Previdenciário no prédio
da Câmara. Por solicitação da Mesa Diretora
um posto foi montado no Auditório Cláudio
Moacyr, no segundo andar, funcionando de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Numa pri-
meira fase até o dia 14 de junho o atendimento
será exclusivo para os servidores ativos. Já
aposentados e pensionistas poderão se reca-
dastrar ali de 15 a 27 de junho.

O Censo Previdenciário 2016 é obrigatório para
todos os servidores ativos, aposentados e pen-
sionistas dos poderes Executivo e Legislativo
de Niterói, incluindo seus dependentes. Ao
todo, 14,7 mil funcionários deverão comparecer
aos três postos de recadastramento: no audi-
tório da Prefeitura, na cúpula do Caminho Nie-
meyer e na Câmara. Todos deverão apresentar
originais e cópias simples de documento oficial

com foto e do CPF, inclusive, se for o caso, de
seus dependentes. A lista completa dos docu-
mentos pode ser conferida no site www.nite-
roi.rj.gov.br.

Quem não puder ir a um dos locais de atendi-
mento (por questões de saúde ou dificuldades
de locomoção, por exemplo) poderá ser repre-
sentado por um procurador, que agendará a vi-
sita de um recenseador. Se o servidor não for
encontrado, será notificado e terá 30 dias para
regularizar sua situação, antes que o paga-
mento seja bloqueado.

Promovido pelo município, o Censo Previden-
ciário 2016 está sendo realizado pelo consór-
cio Serconprev. Contratado pelo Ministério da
Previdência Social, o consórcio será respon-
sável por coletar os dados no município e
transmiti-los para o Cadastro Nacional de In-
formações Sociais do governo federal.

PCCS da Administração Direta
Justificando falta de recursos previamente de-
finidos no Orçamento, em consonância com a
grave situação econômica pela qual passam o
Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, o Execu-
tivo orientou a base de sustentação de Go-
verno para que mantivesse o veto parcial ao
Projeto de Lei 190/2015. 

Proposto pelo vereador Luiz Carlos Gallo, a
proposta alocava recursos da ordem de R$ 50
milhões para a implantação do Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servido-
res da administração direta. O projeto também
foi considerado inconstitucional e com vício de
iniciativa, tendo o veto mantido com placar
apertado de nove votos favoráveis e oito con-
trários, entre os vereadores 17 presentes à
sessão de votação. Servidores públicos ocu-
param mais uma vez as galerias e protestaram
contra o resultado.

Servidor
recenseado

em junho
na Câmara

“A Busca da Felicidade Através do Coa-
ching” foi o tema da palestra proferida pelos
médicos da Câmara Lucio e Lucia Abbondati.
“Os lúcios, um casal além da imaginação” é
como se definem, de forma bem-humorada,
marido e mulher em todos os eventos que par-
ticipam trocando experiências com a plateia. O
evento foi gratuito e direcionado a todos os que
desejavam incrementar resultados positivos
em suas vidas, apesar das dificuldades pes-
soais e das circunstâncias externas, disseram
os palestrantes.

O casal lembra que “embora a felicidade seja
um conceito pessoal e subjetivo, onde cada um
tem seu próprio modelo, muitos elementos são
comuns e estão contidos em quatro grandes
pilares”. A saúde física, mental, social e espiri-
tual; e os relacionamentos em suas diversas
modalidades, familiar, conjugal, sexual, da ami-
zade e profissional também foram abordados.

Em debate pelos palestrantes ainda os recur-
sos materiais, como dinheiro e de bens intan-
gíveis, como competências específicas,
habilidades sociais e comportamentais.

A segunda parte da palestra foi dedicada ao
Coaching Education, ou seja, para explicar o
que é Coaching, como é realizado, quais téc-
nicas ou ferramentas são utilizadas e porque
essa metodologia funciona tão bem, com re-
sultados impressionantes não apenas pela rá-
pida evolução das metas desejadas, mas
principalmente pela transformação pessoal do
indivíduo por seu autêntico empoderamento.

Também foi lançado o livro “Humanizar – Coa-
ching Aplicado ao Desenvolvimento Humano”,
organizado por José Roberto Marques com 31
cooautores.

Treinando
para achar a
felicidade

Servidores lotam o plenário da Câmara na expectativa que o veto ao Plano de Cargos fosse derrubado

O casal de médicos Lucio e Lucia Abbondati na

palestra sobre como se pode buscar a felicidade
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Professores, pesquisadores e alunos do
Instituto Histórico e Geográfico (IHG) de
Niterói realizaram palestra no Auditório
Cláudio Moacyr, na Câmara de Verea-
dores, sobre a reabertura da Ilha da
Boa Viagem à visitação pública. O mé-
dico Júlio César Ricart, membro efe-
tivo do IHG, palestrante da noite,
nasceu no Rio em 1949 e veio para
Niterói em 1955. Foi curador da ex-
posição “Igrejas Católicas de Niterói”
e é profundo estudioso sobre a ilha e
seus encantos.

Localizada na entrada da Baía de
Guanabara, a pequena e bela Ilha da
Boa Viagem é tida como verdadeiro
ícone de religiosidade e bravura por
guardar, velar e proteger por quatro
séculos os que adentravam as
águas da Baia ou que se lançavam
ao mar.

Dados extraídos da apresentação do
historiador revelam que ela é marco natural e histórico de Niterói, es-
tando situada na costa leste, com uma área de 25.270 metros qua-
drados. O acesso à Ilha, inicialmente, se dava por via marítima. O
acesso terrestre era limitado por um difícil caminho entre os morros
da região de São Domingos e a barreira vermelha do Gragoatá.

— A propriedade mais próxima era uma fazenda de mandioca, com
um engenho de açúcar nas terras de Domingos Araújo e sua esposa,
Violante do Céu Soares Souza, descendente de Arariboia. Imponente
e singela, provida da agradável forma que a natureza lhe deu, tam-
bém se destaca por ser um sítio de importância histórica, com cons-
truções do século XVII — conta Júlio Ricart.

Segue a apresentação ensinando que o complexo arquitetônico é
composto por uma capela do século XVII e ruínas de um fortim. Em
1650, foi construída uma igreja, na parte central da ilha, a Igreja de
Nossa Senhora da Boa Viagem, reconstruída após dois incêndios.
Em 1663, foi construída uma fortificação para vigilância da Baía da

Guanabara contra a ação de invasores.

— O holandês Dierick Ruiters foi o responsável pelo primeiro regis-
tro da ilha, em 1618, mas foi motivo de diversos relatos e retratada
em pinturas dos séculos XVIII e XIX. Chamada de “Ilha Sagrada” por
Thomas Ewbank, num plano mais abaixo, existe outra antiga edifi-
cação da ilha, a Bateria Marinha da Boa Viagem, utilizada inicial-
mente como posto de observação e, a partir de 1704, tornou-se uma
fortificação com seis peças de artilharia — revela o pesquisador.

Conclui a pesquisa informando que a ilha está cedida, desde 1937,
à Federação Brasileira dos Escoteiros do Mar, que passou a admi-
nistrá-la, podendo-se dizer que, finalmente, a ilha ingressou no tempo
de continuidade na fiscalização, policiamento e moralidade.

Os Escoteiros do Mar iniciaram suas atividades na ilha como Ga-
viões do Mar, tendo a Ilha da Boa Viagem como campo escola, ser-
vindo para o treinamento dos escoteiros, que preservam o local
desde que ele foi cedido pela Marinha do Brasil.

Ilha da Boa Viagem guarda

mais de 400 anos de história

A igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem construída na parte central da ilha da Boa Viagem em 1650 e depois reconstruída após dois incêndios
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