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Escola de Democracia

A professora indiana Manjulata Sharma co-
nheceu a Câmara de Vereadores de Nite-
rói e seus aspectos históricos. Desde
janeiro no Brasil, ela faz doutorado em Lín-
gua Portuguesa na Pontifícia Universidade
Católica (PUC), no Rio de Janeiro. Ela já
atuou como intérprete do ex-presidente
Lula, quando este visitou Nova Déli, na
Índia, em 2007. Página 6

Indiana
conhece história

da Câmara

O diretor do arquivo, Rubens Carrilho, mostra a primeira urna à Manjulata Sharma 

Mapas têm que

indicar saídas de

emergência
Toda casa noturna, bares e salas de
espetáculo com capacidade para
mais de 200 pessoas deverá insta-
lar mapas indicando as saídas de
emergência, determina a lei 3.200/16
aprovada pela Câmara. Página 4

LOA/2017 prevê

receita municipal

de R$ 2,3 bilhões
Com receita estimada em R$ 2,3
bilhões, a Lei Orçamentária Anual
(LOA) de 2017 começa a tramitar
na Câmara de Vereadores, atra-
vés da mensagem-executiva
08/2016. Página 7

Subsídios vão

ficar congelados

até  2020  
A Câmara aprovou o congela-
mento dos subsídios do prefeito,
vice-prefeito, secretários e verea-
dores a partir da próxima legisla-
tura que se inicia em janeiro de
2017 e vai até 2020. Página 7

TJ confirma

prazo para Ampla

retirar postes
O Tribunal de Justiça confirmou a
constitucionalidade da Lei Munici-
pal 3.005/13. Assim, a concessio-
nária Ampla tem um ano para
retirar seus postes instalados em
calçadas estreitas. Página 5

Há sete anos ensinando cidadania para alunos das redes pública e particular de Niterói, o Pro-
grama Escola de Democracia, criado em 2009, tem turmas inscritas até o fim deste ano. O foco
são estudantes do quinto ao nono ano. Eles conhecem um pouco da história da cidade através
de documentos guardados no Arquivo Geral da Câmara Municipal, onde também têm contato com
o trabalho dos vereadores e o funcionamento do Legislativo. Páginas 2 e 3
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Comissões Permanentes:

O Programa Escola de Democracia trouxe cerca
de seis mil crianças à Câmara de Niterói desde
quando foi criado, em 2009. Somente este ano,
900 alunos das redes pública e particular da ci-
dade conheceram o prédio e o trabalho do Poder
Legislativo. Novas inscrições de escolas para par-
ticiparem do programa serão reabertas em 2017.

Tendo como foco estudantes do quinto ao nono
ano, o Escola de Democracia propicia um passeio
pela história de Niterói através de documentos
guardados no Arquivo Geral da Casa. Os estu-
dantes durante a visita tomam contato com as leis
vigentes, o dia-a-dia dos trabalhos e o funciona-
mento da Câmara.

— O Programa Escola de Democracia é uma fer-
ramenta de aprendizado e conhecimento do Poder
Legislativo. A visita leva até os estudantes infor-
mações que vão desde a criação da Câmara aos
dias atuais – explica Sohail Saud, diretor cultural
da Casa.

Em 2016, dez escolas mandaram 22 turmas
(cerca de mil alunos) para participar das visitas
guiadas. Os estudantes recebem um kit pedagó-
gico, fornecido em parceria com o Instituto Intera-
mericano de Fomento a Educação e Cultura (Ifec),
com diversas cartilhas.

As cartilhas são divididas em livretos específicos
com dicionário cívico, lei e cidadania, símbolos e
hinos nacionais, folclore nacional e educação am-
biental. Também faz parte do material a cartilha do
novo acerto ortográfico da língua portuguesa.

Dinâmica da visita
Toda segunda-feira um vereador acompanha a vi-
sita e participa com as crianças de uma sessão le-
gislativa simulada. Os estudantes são divididos em
partidos temáticos, como Meio Ambiente, Educa-
ção, Emprego, Saúde, Segurança, Esporte e Ur-
banismo. Os alunos apresentam suas ideias e

Escola
sete anos
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la de Democracia: 
nos ensinando cidadania

Na sessão plenária simulada com os estudantes eles  apresentam suas proposições, aprendendo como funciona o Legislativo municipal. Antes, percorrem as instalações da Casa

projetos para a cidade que poderão ser debati-
dos e votados, como acontece numa sessão de
verdade.

Ao fim da sessão são entregues os kits pedagó-
gicos com as cartilhas e uma revista em quadri-
nhos que conta, de forma divertida, como foi
criada a Câmara, o trabalho dos vereadores e a
importância do Poder Legislativo para a cidada-
nia das pessoas.

Parte integrante do Programa Escola de Demo-
cracia, uma parceria com o Sindicato das Em-
presas de Transporte do Estado do Rio de
Janeiro (Setrerj) garante o deslocamento dos es-
tudantes. Cada escola envia um responsável e
professores para acompanhar o grupo.

Participaram em 2016
l Colégio Atual Babylândia – Fonseca
l Colégio MV-1 - Icaraí
l Colégio Plínio Leite – Centro
l Colégio Sala de Educar – Rio do Ouro

l Escola Estadual Domingos Sávio – Santa 

Rosa
l Escola Municipal Adelino Magalhães - 

Engenhoca
l Escola Municipal Altivo César - Barreto

l Escola Municipal Djalma Coutinho – 
Fonseca

l Instituto Gay Lussac – São Francisco
l Instituto Maia Vinagre – Santa Rosa

Visitas agendadas
l Colégio Nossa Senhora Assunção
l Colégio Sala de Educar – Grafite de Ensino

Como participar
l A escola interessada em participar deve

se inscrever e agendar a data de sua visita,

que acontece sempre às segundas-feiras.

O agendamento pode ser feito através dos

telefones 2613-6765 e 3716-8600 ramal

264

l E-mail:
programaescolademocracia@gmail.com
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4 — Agosto de 2016

Toda casa noturna, como boates, bares e
salas de espetáculo, com capacidade su-
perior a 200 pessoas, deverá instalar
mapas com a planta do estabelecimento in-
dicando as saídas de emergência. A me-
dida de segurança já é lei desde abril deste
ano, quando o plenário da Câmara derru-
bou veto do Executivo e promulgou a Lei
Municipal 3.200/2016, de autoria do verea-
dor Paulo Henrique Oliveira.

Pela proposta, originária do Projeto de Lei
76/2014, a indicação das saídas de emer-
gência deve ser exata e clara. Tem que estar
colocada na entrada, sempre de forma visí-
vel, contendo o limite máximo de lotação do
respectivo estabelecimento.

— Este Projeto de Lei visa colaborar, ainda
mais, com a prevenção de fatalidades ocorri-
das em casas noturnas, em defesa do
homem e na observância da valorização da
vida — observa Paulo Henrique.

Diz o texto aprovado que os estabelecimentos
de que trata esta Lei deverão instalar equipa-

mentos e lâmpadas de emergência para
serem utilizados em caso de falta de energia,
incêndio ou outro tipo de emergência que se
apresente. Devem, ainda, oferecer aos segu-
ranças que ali trabalham treinamento especí-
fico sobre como agir em casos de incêndios
ou outro tipo de acontecimento que possa
causar risco aos seus frequentadores.

A emissão de novas licenças de funciona-
mento, bem como a renovação das já emiti-
das para os estabelecimentos ficarão sujeitas
ao atendimento das disposições legais. As
casas de espetáculo deverão ser comunica-
das de seu teor para conhecimento e cumpri-
mento e se adequar ao nela disposto no prazo
máximo de 60 dias.

As casas noturnas que descumprirem o dis-
posto nesta Lei ficam sujeitas, num primeiro
momento, a advertência para se adequar à
nova legislação e, numa segunda vez, a multa
de R$ 1.673,41. Em caso de terceira infração
pode ocorrer cassação do alvará. Os recur-
sos arrecadados com a aplicação das multas
serão destinados ao Fundo Municipal de As-
sistência Social, para fomento de programas
sociais.

— Este projeto torna-se de suma importância
para o município de Niterói, pois uma cidade,
que se pretenda desenvolvida, não pode dei-
xar de lado a segurança de seus cidadãos em
todos os aspectos, principalmente na preven-
ção de acidentes — afiirma o vereador.

Saídas de
emergência

fáceis de
encontrar

Casas noturnas e salas de espetáculo deverão indicar com clareza onde ficam as saídas de emergência

Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, uma
festa universitária realizada na Boate Kiss, em
Santa Maria (RS), acabou em tragédia. Du-
rante a apresentação da banda Gurizada
Fandangueira, um dos fogos de artifício usa-
dos pelo grupo atingiu a espuma do isola-
mento acústico da casa. O fogo se espalhou
e liberou fumaça tóxica, que tomou conta da
boate. O incêndio matou 242 pessoas, a
maioria por asfixia, e feriu 636 que não con-
seguiram usar a saída de emergência.

Fogo na boate

Agencia Brasil

Com saídas de emergências de difícil acesso, o incêndio na Kiss matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul
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Um ano para cumprir o que determina a Lei
Municipal 3.005/2013. É o prazo definido
pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ)
para que a concessionária de energia elé-
trica Ampla retire os postes de calçadas com
menos de dois metros de largura. Com a
medida o TJ acaba com a disputa entre pos-
tes e a população, e facilita o acesso e a mo-
bilidade de cadeirantes e carrinhos de bebê.

Mesmo com a lei proibindo a instalação de
equipamentos em calçadas sem o padrão de
largura necessário, os equipamentos antigos
nunca foram retirados. Para fazer cumprir a
lei o TJ teve que baixar a norma através de
seu órgão especial.

Apesar do recurso sob alegação de incons-
titucionalidade por parte da Ampla, sob ar-
gumento de desequilíbrio econômico-financeiro
do contrato de concessão, o TJ não acatou as
razões levantadas. A Ampla embasou o re-
curso justificando que a Prefeitura de Nite-
rói, ao promulgar essa lei, “usurpou a
competência legislativa federal”.

No parecer do desembargador Nagib Slaib
Filho “a Lei 3.005/13 auxilia a ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e a garantir o bem-estar da popu-

lação”. E conclui que “a legislação busca re-
gulamentar a ocupação e não interferir na
concessão do serviço”.

Citando parecer da Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio o desembargador diz que “a circunfe-
rência do poste e sua instalação em uma
calçada com menos de dois metros de largura
poderá praticamente impedir a passagem de

pedestres e de deficientes físicos”.

Para Slaib Filho a situação “implica em grave
violação dos direitos das pessoas com defi-
ciência”. A lei, prossegue o despacho, “cum-
pre o que está previsto no Artigo 227,
parágrafo 2º da Constituição, ao dispor
sobre normas de construção de logradouro e
uso de espaço público”.

Ampla tem
um ano para

tirar postes
de calçadas 

A Lei 3.005/2013 é fruto do Projeto de Lei
197/2011, de autoria do vereador Luiz
Carlos Gallo, que proíbe a instalação de
postes, de qualquer natureza, em calça-

das com largura inferior a um metro. 

O Artigo 2º, obriga às concessionárias e
outras empresas com postes instalados
anteriormente a presente lei a retirá-los no
prazo de 360 dias.

Diz ainda o texto que cabe ao Poder Exe-
cutivo fiscalizar o cumprimento desta lei, no

tocante à regularização dos postes existen-
tes e autorizações para novas instalações.

Por não considerar definitiva a decisão, a
Ampla entrou com recurso. Acrescentando
que a concessão de distribuição de energia
é federal e que a legislação municipal
impõe obrigações que não estão de acordo
com o modelo definido pela União.

Ampla perdeu

recurso e lei vale

Ampla tem que retirar postes instalados em calçadas estreitas e que impedem passagem de pedestres
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Da Índia para Niterói. Professora de por-
tuguês e francês em Nova Deli, capital in-
diana, Manjulata Sharma fez uma visita ao
Arquivo e demais dependências da Câ-
mara de Vereadores de Niterói. Recebida
pelo chefe do Arquivo, o pesquisador e
historiador Rubens Carrilho, mostrou-se
interessada pelos aspectos históricos e
culturais do prédio.

Na Universidade de Deli ela já atua como
professora de português e intérprete para
estrangeiros. Desde janeiro no Brasil faz
doutorado na Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC) do Rio de Janeiro. 

No final do ano, após conclusão do curso,
se tornará a primeira doutora em Língua
Portuguesa a lecionar em Nova Deli.

Com um português fluente, ela já serviu
de intérprete para o ex-presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, quando
este visitou o país, em 2007. Além da Câ-
mara também visitou a Biblioteca Pública
Estadual, o Palácio da Justiça e assistiu
ao desfile cívico-militar de 7 de setembro,
celebrando a Independência do Brasil ao
lado de autoridades locais. A professora
foi recebida ainda pelo presidente da
Casa, vereador Paulo Bagueira.

Nova Deli, a capital
Capital do país desde a independência e,
antes disso, sucessora de Calcutá como
capital da colônia, foi construída dentro da

área metropolitana de Deli. A divisão entre
moderno e antigo é apenas simbólica. 

A velha e a Nova Deli dividem os pontos
turísticos, o trânsito infernal, o sistema de
transporte e uma história milenar, que re-
monta às dinastias Lodi e Mogol e que faz
dessa uma das cidades mais antigas do
mundo.

Nova Deli é, junto com Mumbai, a principal
porta de entrada de turistas no país. Ao
lado do Taj Mahal, dos monastérios budis-
tas e do Himalaia, Nova Deli é destino
certo para milhões de pessoas no mundo
inteiro.

Indiana
conhece a 

história da
Câmara 

Durante os últimos quatro anos um total de
8.593 Indicações Legislativas, 2.426 Mo-
ções de Congratulação e Aplausos e 999
Projetos de Lei deram entrada no Departa-
mento Legislativo da Secretaria da Mesa
Diretora da Câmara. Até o fechamento
desta edição, o ano de 2013 foi o que mais
gerou propostas de indicações: 3.329.
Entre as moções o ano de 2015 foi cam-
peão com 741 entregas. No tocante aos
projetos de lei novamente 2013 gerou a
apresentação de 376 leis propostas por ve-
readores.

As indicações legislativas são instrumentos
utilizados em grande escala pelos verea-
dores. Elas solicitam obras, melhorias, lim-
peza, sinalização e manutenção em geral
de diversas áreas do município.

— Por conta da proximidade do vereador
com a população, com as comunidades
mais carentes, ele acaba sendo um agente
de ligação entre o poder público e as auto-
ridades para resolver demandas do dia a
dia – diz o presidente Paulo Bagueira.

Moções de congratulação e aplausos são
proferidas como agradecimento às perso-
nalidades mais diversas da cidade. São
pessoas que se destacaram nas Artes, na
Ciência, na Educação, no Direito e demais
áreas de atuação.
— Escritores, atores, poetas, médicos, pro-

fessores, educadores, estudiosos, advoga-
dos, jornalistas, atletas e tantos outros pro-
fissionais liberais e trabalhadores com vida
ativa no município recebem a honraria – ex-
plica o presidente.

Já entre os projetos de lei, até agora, 144
foram protocolados apenas esse ano; em
2015 o número de projetos de lei chegou a
253 propostas. O ano de 2014 fechou com
226 e 2013 com 376.

— O projeto de lei reflete a área de atua-
ção do parlamentar ou a demanda de de-
terminada categoria, segmento social,
profissional e até área da cidade. Os proje-
tos podem ser referentes aos direitos do
consumidor, aos serviços públicos, ao dia
a dia dos servidores, da mobilidade urbana
e outras infinitas áreas – conclui Bagueira.

Manjulata Sharma com o pesquisador Rubens Carrilho conhece o livro com a ata de fundação da Câmara

Quatro anos
de atividade

parlamentar
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Com receita estimada de R$
2.345.507.811,00 (dois bilhões, trezentos e
quarenta e cinco milhões, quinhentos e
sete mil, oitocentos e onze reais) começa
a tramitar na Câmara de Vereadores a Lei
Orçamentária Anual (LOA) para 2017. En-
caminhada pela Mensagem-executiva
08/2016, a Lei estipula que, do valor total,
o Orçamento Fiscal vai contribuir com R$
1.86 bilhão e a Seguridade Social com R$
476 milhões.

O Poder Executivo fica autorizado a abrir cré-
ditos suplementares, até o limite de 30% do
total da despesa com créditos adicionais, para
transposição, remanejamento ou transferência
de recursos mediante a utilização de recursos
provenientes de superávit financeiro, excesso
de arrecadação, anulação de dotações orça-
mentárias e operações de crédito autorizadas.

A LOA 2017 terá que passar por três au-
diências públicas obrigatórias para debater
o projeto com a sociedade civil organizada,
os sindicatos de classe, vereadores e a po-
pulação de modo geral. As audiências são
organizadas pela Comissão Permanente de
Fiscalização Financeira, Controle e Orça-
mento, presidida pelo vereador Bira Mar-
ques, tendo Milton Cal como vice, e Bruno
Lessa, Paulo Eduardo Gomes e Verônica
Lima como membros efetivos.

Maiores orçamentos
Executiva – R$ 685 milhões
Educação – R$ 356 milhões
Saúde – R$ 429 milhões
Meio Ambiente – R$ 196 milhões
Urbanismo e Mobilidade – R$ 53 milhões

Por natureza da despesa

Pessoal – R$ 1.088 bilhão
Custeio – R$ 725 milhões
Investimentos – R$ 397 milhões
Dívida – R$ 68 milhões
Reserva – R$ 65 milhões

Prestação de contas
Foi realizada na Câmara audiência pública
legislativa para debater o Relatório de Exe-
cução Orçamentária do 4º Bimestre e o Re-
latório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre
da Prefeitura de Niterói, conforme a Lei
Complementar 101/2000 e o Tribunal de
Contas do Estado. Em nome do governo
apresentou as contas o secretário de Fa-
zenda, Sergio Barbiero. O secretário ressal-
tou que as finanças da Prefeitura estão em
dia, mas lembrou que 2017 “será um ano di-
fícil por conta das dificuldades vividas pela
economia brasileira”.

Secretário de Fazenda, Sergio Barbiero, apresenta as contas da gestão fiscal do segundo quadrimestre

Câmara
começa a

discutir  a
LOA/2017

7

Em votação unânime dos presentes à sessão,
a Câmara aprovou o congelamento dos subsí-
dios dos vereadores que serão diplomados
pelo TRE-RJ para exercer o mandato nos pró-
ximos quatro anos. O Projeto de Resolução
09/2016, de autoria da Mesa Diretora, mantém
os subsídios congelados em R$ 12.044,48 de
janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Con-
forme determina a legislação para municípios
com mais de 300 mil habitantes, o salário não
pode ultrapassar o equivalente a 60% daquele
atribuído aos deputados estaduais. A remune-

ração será revista quando os salários dos ser-
vidores municipais forem reajustados. O total
da despesa com a remuneração dos vereado-
res não poderá ultrapassar o montante de 5%
da receita do Município.

Na mesma sessão a plenária também apro-
vou o Projeto de Lei 145/2016, sobre a fixação
dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secre-
tários municipais e procuradores gerais para a
próxima legislatura. Com 12 votos sim, duas
abstenções e um não, a remuneração foi man-
tida sem reajuste no valor de R$ 25.802,81,
para o prefeito, e R$ 22.026,79, para o vice. Já
os secretários municipais tiveram os venci-
mentos mantidos em R$ 10.791,35.

Veto mantido
Veto total do prefeito Rodrigo Neves (PV)

ao Projeto de Lei 328/2013 foi mantido du-
rante plenária da Câmara. De autoria do
suplente do PSOL, Renatão do Quilombo,
determinava que os bens tombados deve-
riam dispor de placa informativa, de fácil
visualização, com descritivo resumido
sobre a natureza do tombamento e sua
justificativa.

As placas informativas dos bens tombados
de natureza imaterial seriam instaladas em
locais da cidade mais representativos des-
tes, conforme indicado pela Lei de Tomba-
mento. O Executivo alegou para o veto que
o projeto não indicava a origem dos recur-
sos para colocação das placas. Entre os pre-
sentes no momento da votação, o placar de
votação foi de nove votos pela manutenção
e cinco pela derrubada do veto.

Subsídios
sem reajuste

até 2020
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 139/2016 transfor-
mando em polo turístico, cultural e gastro-
nômico o Mercado São Pedro e seus
restaurantes. O tradicional mercado pú-
blico municipal de peixes e frutos do mar,
localizado na Ponta D’Areia e vizinho do
Centro e do Caminho Niemeyer, fica a
cinco minutos da Ponte Rio-Niterói e a dez
minutos a pé das Barcas. 

Criado no século XIX, além de referência
turística e gastronômica, é atualmente o
maior mercado de pescado do Estado do
Rio de Janeiro. São dois andares. No pri-
meiro funcionam 39 boxes para comércio
de peixes e frutos do mar. No segundo
funcionam bares e restaurantes. 

O mercado é um dos centros mais popu-
lares do Estado do Rio. Milhares de pes-
soas circulam por suas dependências:
donas de casa, proprietários, chefs de
grandes restaurantes da região e do país,
que consomem os variados tipos de pes-
cado oferecidos vindos da Região dos
Lagos a maior parte. “Por todo seu histó-
rico e pelo que representa para nossa ci-
dade, merece ser transformado e tornado,
oficialmente, um polo turístico, cultural e
gastronômico”, ressalta Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho é autor
do Projeto de Lei 35/2013 pelo qual ficam
os restaurantes obrigados a oferecer des-
conto de 50% às pessoas que tenham o
estômago reduzido ou cirurgia bariátrica. 

Os restaurantes e similares que servem
refeições à la carte e rodízio deverão ofe-
recer desconto no preço das mesmas ou
servir meia porção às pessoas que te-
nham o estômago reduzido, através de
qualquer gastroplastia. 

Não são atingidos pela lei, caso apro-
vada, o consumo de sucos e bebidas.
Para ter direito ao benefício o interessado
deverá comprovar sua condição através
da apresentação de laudo ou declaração
de médico responsável devidamente ins-
crito no conselho regional de medicina. 

“Segundo um levantamento de dados
realizado pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entre
2003 e 2010, o número de cirurgias de
redução de estômago aumentou 375%
passando de 16 mil operações para 60
mil, em todo o país. Em Campinas, o hos-
pital de clínicas da Unicamp realiza uma
média de cinco a oito cirurgias deste tipo
por semana.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho, é
autor do Projeto de Lei 151/2015 estabe-
lecendo o incentivo ao esporte, baseado
na isenção de ISS e de IPTU para projetos
nas modalidades olímpicas e paralímpicas
em Niterói. 

O limite de incentivo não poderá ultrapas-
sar 2% do tributo do contribuinte. Todos os
projetos deverão ser apreciados por uma
comissão formada por um membro da
Procuradoria do Município, um da Secre-
taria de Fazenda e outro da Secretaria de
Esportes. 

“Justifica-se esse projeto pelo fato de o
acesso ao esporte ser um direito de todos.
A iniciativa permitirá que tal direito seja efe-
tivado em seus mais fundamentais aspec-
tos. O esporte é notoriamente reconhecido
por sua fundamental importância no pro-
cesso de formação da personalidade da
criança e do jovem cidadão. O esporte, além
de valores disciplinares, representados pela
regra do jogo, pela presença do árbitro, pela
direção do técnico, transmite a seus apre-
ciadores a importância da manutenção da
boa saúde, do trabalho em grupo, da soli-
dariedade entre integrantes de uma equipe,
do esforço coletivo na perseguição de um
objetivo comum”, diz o vereador.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 43/2016 instituindo o Dia
Municipal do Micro e Pequeno Empresá-
rio em Niterói, a ser comemorado, anual-
mente, no dia 20 de dezembro. A data
deverá ser um dia de mobilização, com a
realização de campanha de conscientiza-
ção, orientação e sensibilização da socie-
dade. 

“Um estudo do Sebrae Nacional aponta
que, no Brasil, 99% das empresas são de
micro e pequeno porte e 59% do pessoal
ocupado no mercado têm empregabili-
dade nesse segmento. Mais de 70% dos
novos negócios são abertos no país por
oportunidade, o que mostra uma mudança
no perfil de empreender e reflete na ne-
cessidade de prover novos instrumentos
para apoio. Ainda, como reconhecimento
ao pequeno e microempresário, o Go-
verno Federal possui um ministério. As
micro e pequenas empresas são neces-
sárias para a economia brasileira, devido
principalmente a sua capacidade de em-
pregar e sua desconcentração geográ-
fica”, afirma Bira Marques.

O vereador é presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira, Controle e Orça-
mento da Casa.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor das indicações legislativas 867,
902 e 1.491/2016 sugerindo melhorias,
obras de conservação e consertos para di-
versas localidades. Na Indicação Legisla-
tiva 1.491, por exemplo, sugere a
realização de estudos técnicos para im-
plantar sinalização na saída de veículos
do bairro do Maceió para a Estrada Enge-
nheiro Pacheco de Carvalho. O local, se-
gundo os moradores, tem sido alvo de
diversos acidentes. 

Já a Indicação 902, pede a realização dos
serviços de pavimentação e drenagem da
Rua Arthur Bento Moura, no Sapê. “A pro-
posição tem por objetivo resolver o antigo
problema de falta de drenagem e pavi-
mentação, facilitando o acesso ao local,
principalmente em dias de chuva”, afirma
o vereador Beto. 

Por sua vez, a Indicação 867/2016, soli-
cita a limpeza do valão na comunidade do
Jamelão, no Largo da Batalha. A iniciativa
visa prevenir alagamentos do local, pois
se encontra com detritos impedindo o es-
coamento. Beto da Pipa preside a Comis-
são Permanente de Urbanismo, Obras,
Serviços Públicos, Transportes e Trânsito
da Câmara.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto
de Lei 137/2016 que institui a Política
Municipal de Incentivo e Fomento às Fei-
ras de Alimentos Orgânicos de Niterói. 

A Política Municipal de Incentivo tem ob-
jetivo de promover a segurança alimen-
tar, nutricional e o direito à alimentação
saudável; estimular e fomentar o con-
sumo de produtos orgânicos, isentos de
agrotóxicos e fertilizantes químicos; con-
tribuir para o desenvolvimento econô-
mico do município, com ênfase no
estímulo ao cooperativismo e a econo-
mia solidária; contribuir para a conscien-
tização da população a respeito dos
benefícios de uma alimentação mais
saudável; fortalecer a pequena agricul-
tura orgânica familiar. 

“A proposição tem o intuito de incentivar
o consumo de produtos orgânicos, vi-
sando ao consumo de produtos mais
saudáveis. Como em alguns municípios
já existem circuitos de feiras orgânicas,
devemos aproveitar esses exemplos e
estimular a realização de feiras e even-
tos para comercialização de alimentos
orgânicos e com isso estimular este tipo
de consumo”, afirma o vereador 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 40/2014 institui no município
de Niterói a obrigatoriedade de os funcio-
nários das creches, UMEIS e outros es-
paços públicos, sob a responsabilidade da
Secretaria e da Fundação Municipal de
Educação, participarem de curso de pri-
meiros socorros para possíveis emergên-
cias nas unidades. 

O curso será elaborado e executado pelos
funcionários capacitados da Secretaria e
da Fundação.

“Aprender primeiros socorros não tornará
os educadores aptos a realizar procedi-
mentos técnicos feitos por médicos, ape-
nas possibilitará aos mesmos a
capacidade de agir na urgência para dimi-
nuir a possibilidade de danos e sequelas”,
diz o vereador. 

O projeto é suplementar a legislação es-
tadual e federal, sem custos, uma vez que
o curso será ministrado por funcionários
da própria prefeitura, em espaços e horá-
rios compatíveis, conforme a regulamen-
tação do Executivo, poderá ter efeitos na
prática que podem salvar vidas”, afirma o
vereador Cal. O projeto tem coautoria de
Verônica Lima.

Carlos Alberto de Macedo é autor do Pro-
jeto de Lei 74/2008 que institui o Dia Mu-
nicipal da Cultura Evangélica. Segundo o
Artigo 1º fica instituído que o dia será co-
memorado, anualmente, em 9 de novem-
bro e que a comemoração passa a
integrar o calendário oficial de datas e
eventos. 

A data destina-se ao congraçamento das
igrejas, independentemente da ordem que
se filiam no credo protestante, ou seja, lu-
terana, metodista, batista, presbiteriana,
adventista, pentecostal, neopentecostal e
outras. Já em seu Artigo 4º estabelece que
às igrejas adotem o dia 9 ou, conforme
lhes convier, a semana que integra a data,
para adicionarem em seu calendário de
comemorações e festividades, a fim de
promover a divulgação de seus trabalhos,
além de suas manifestações artísticas e
culturais. Entende-se por trabalhos evan-
gélicos apresentação de coral e músicos,
com arranjos de hinos de louvor e adora-
ção; apresentação de peças de teatro e
encenações de temas bíblicos; gincanas
desportivas e intelectuais, visando a inte-
gração da igreja com a comunidade; feira
do livro evangélico; e demais manifesta-
ções que não contraponham com os prin-
cípios cristãos evangélicos.

Daniel Marques Frederico através do Pro-
jeto de Lei 28/2016 dispõe sobre o funcio-
namento dos pátios de veículos
apreendidos ou guinchados por irregulari-
dades em Niterói. Fica determinado que
os pátios para recolhimento de veículos
apreendidos passem a funcionar 24 horas
por dia, de domingo a domingo, inclusive
feriados, com expedientes que permitam
e facilitem aos proprietários a retirada ime-
diata dos seus carros e motos que foram
alvos de apreensão. 

Para atender aos proprietários de veícu-
los o Município deverá, através do órgão
competente, instalar nos pátios postos de
recolhimento de taxas e outros tributos e
despesas, além de garantir todos os ex-
pedientes que permitam aos proprietários
ou seus procuradores atenderem as exi-
gências necessárias à liberação dos veí-
culos apreendidos. Deve ser afixado no
local onde o veículo foi rebocado informa-
ção que o mesmo foi removido pela auto-
ridade competente, nos casos onde o
condutor não estiver presente. Os depósi-
tos sob custódia da autoridade compe-
tente ou entidade apreendedora deverão
possuir câmeras de segurança, interna e
externamente, acrescenta o projeto do ve-
reador Daniel Marques.

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
do Projeto de Lei 133/2016 que dispõe
sobre a cassação do alvará de funciona-
mento dos estabelecimentos que comer-
cializarem bebidas falsificadas, alteradas
ou fruto de contrabando, caracterizando
que o exercício da atividade comercial foi
utilizado para a prática do delito de recep-
tação. 

A cassação do alvará somente ocorrerá
após o trânsito em julgado do processo
administrativo, cível ou penal, que primeiro
constatar a ocorrência dos fatos. O pro-
prietário, sócio ou preposto do estabeleci-
mento comercial que tiver o alvará
cassado devido ao ato ilícito praticado fica
proibido de obter nova autorização para o
mesmo ramo de atividade pelo período de
dez anos. 

“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, cí-
veis e administrativos. A comercialização
de bebidas falsificadas influi na arrecada-
ção de tributos, o que prejudica, não só o
consumidor, mas todos os munícipes. O
Poder Executivo definirá o órgão compe-
tente para proceder a fiscalização.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 221/2015 pelo qual ficam
destinados ao uso preferencial de idosos,
gestantes, pessoas obesas, pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e pes-
soas acompanhadas por crianças de colo
todos os assentos de veículos do sistema
de transporte coletivo municipal de Niterói. 

O uso preferencial se aplica a todos os
modais sob regime de permissão ou con-
cessão. 

Ficam obrigadas as empresas permissio-
nárias e concessionárias a afixar, no inte-
rior dos veículos, placas informativas em
número suficiente e em local de fácil vi-
sualização pelos usuários, contendo os di-
zeres: “Todos os assentos deste veículo,
por força de lei municipal, são de uso pre-
ferencial de idosos”. 

Em sua justificativa observa ser “triste que
muitos só percebam e respeitem tal reali-
dade quando eles próprios chegam à ve-
lhice. Neste sentido esta lei está sendo
proposta. Mais do que punir, o objetivo é
trazer de volta a educação e o respeito ao
próximo, principalmente os mais idosos, já
perdida ao longo das gerações”, diz o ve-
reador Gallo.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima, junto
com a bancada de seu partido, é um dos
autores do Projeto de Lei 21/2014. A ma-
téria institui a campanha permanente de
combate às opressões nas escolas pú-
blicas de educação infantil e de ensino
fundamental de Niterói. 

O projeto de lei tem como referência a
opressão sofrida pelas minorias histori-
camente excluídas, como negros e ne-
gras, mulheres, indígenas, membros de
religiões de matriz africana, além de ho-
mossexuais, transexuais, dentre outras
minorias sociológicas. 

Entre outros são objetivos da campanha
prevenir e combater a reprodução das di-
ferentes formas de opressão nas esco-
las e fora delas; capacitar docentes e
equipe pedagógica para a implementa-
ção das ações de discussão e combate
às opressões; incluir, no Regimento Es-
colar, regras normativas que constran-
jam a prática de opressões contra as
minorias historicamente excluídas; e de-
senvolver campanhas educativas, infor-
mativas e de conscientização ao longo
do ano letivo que envolvam a valoriza-
ção de grupos historicamente excluídos
e oprimidos. 

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 78/2014, dispõe sobre a criação do
Programa Municipal de Esporte - Educa-
ção Mais Esporte de Niterói. Os objetivos
do Programa são oferecer programação
esportiva e recreativa para as crianças e
adolescentes em período complementar
ao horário normal de aulas; e estender o
tempo de acompanhamento pedagógico e
social de crianças e adolescentes regular-
mente matriculados nas redes de ensino
da cidade de Niterói. 

Para participar do Programa instituído será
exigida a comprovação de a criança ou
adolescente estar matriculada em escola
de ensino fundamental ou médio, de sua
efetiva frequência às aulas e com média
de notas ou conceitos de avaliação que
não permitam sua reprovação. 

As atividades a serem desenvolvidas de-
verão se constituir de caráter esportivo,
recreativo e de lazer, adaptadas às pro-
gramações dos diversos órgãos do
Poder Público Municipal relacionados às
áreas afetas ao disposto na presente lei.
As escolas de esportes terão como pa-
tronos atletas ou ex-atletas que mais te-
nham se destacado dentro de suas
modalidades.

Paulo Eduardo Gomes é autor do Reque-
rimento 89/2016 pelo qual requer ao Poder
Executivo informações sobre a interrupção
do contrato de esterilização de materiais
hospitalares da Rede Municipal de Saúde. 

O vereador, presidente da Comissão de
Saúde da Câmara, pede cópia de inteiro
teor de todos os contratos em vigor de ór-
gãos públicos municipais com a empresa
Bioxxi Serviços de Esterilização, bem
como todos os termos aditivos firmados
em contratos com a empresa. Cópia das
declarações de óbito dos hospitais muni-
cipais Carlos Tortelly; Orêncio de Freitas;
Mario Monteiro e da Policlínica Regional
do Largo da Batalha. 

Pede ainda o parlamentar as cópias de es-
tatísticas de óbitos e relatórios de insumos
elaborados nas unidades.

“Considero que houve uma interrupção do
contrato com a empresa Bioxxi e que, se-
gundo informações adquiridas em diver-
sas visitas realizadas nas unidades
hospitalares e serviços de emergência da
cidade, desde o ano passado não há ne-
nhum contrato de esterilização de insumos
hospitalares na rede municipal”, revela
Paulo Eduardo. 

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 134/2016 que dispõe
sobre a criação do Circuito Niteroiense
de Economia Solidária. 

O Circuito promoverá eventos destina-
dos a apoiar a comercialização de pro-
dutos artesanais confeccionados pela
cadeia produtiva de economia solidária,
segundo os princípios norteadores do
comércio justo. 

Os eventos serão realizados em locais
públicos; terão periodicidade flexível de-
finida diante da conveniência dos pro-
dutores; e neles serão oferecidos ao
público produtos solidários e sustentá-
veis, podendo, ainda, contar com ativi-
dades de entretenimento voltadas à
música, atrações infantis e representa-
ções culturais, que enriqueçam e pro-
movam o bem-estar do público
presente. 

Dentre os produtos solidários e susten-
táveis, que serão comercializados nos
eventos, estão moda e acessórios arte-
sanais, artesanato decorativo, artesa-
nato utilitário, produtos artesanais de
papelaria, produtos recicláveis e produ-
tos da agricultura familiar.

Leonardo Giordano (PCdoB)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor
do Projeto de Lei 135/2016 que cria o Dia
Municipal dos Vicentinos, que será come-
morado, anualmente, no quarto domingo
de setembro. 

Em sua justificativa o vereador ressalta
que a Sociedade de São Vicente de Paulo
foi fundada em Paris, em 1833, por um
grupo de jovens leigos católicos, um deles
chamado Antônio Frederico Ozanam. Este
ano a sociedade está comemorando seu
183º aniversário de fundação. 

“A todos eles, reforçando o carisma de
cada um, o Espírito Santo inspirou e es-
teve sem dúvida presente quando da fun-
dação da Sociedade”, afirma o vereador.

Entre os fundadores, Ozanam foi uma
fonte radiosa de inspiração. Os Vicentinos
dedicam-se a procurar e encontrar as pes-
soas que são vítimas do esquecimento, da
exclusão e da adversidade. Fiel ao espí-
rito dos seus fundadores, a sociedade es-
força-se para se renovar sem cessar e
também para se adaptar às condições de
mudança dos tempos. Atualmente a São
Vicente de Paulo está presente em 148
países e tem mais de 750 mil membros”,
diz Paulo Henrique.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 74/2014 instituindo abono
para pais que compareçam a atividades
escolares previstas no calendário escolar.

Os pais que tenham seus filhos matricula-
dos nas escolas públicas ou privadas de-
verão comunicar aos empregadores, no
prazo mínimo de sete dias, sobre o não
comparecimento ao trabalho. 

Entende-se por atividades previstas no ca-
lendário escolar, as reuniões de pais e pro-
fessores, atividades culturais, datas
comemorativas e reuniões extraordinárias
de relevância para o processo educacio-
nal dos filhos. 

O abono é de meio expediente, não sendo
necessária a reposição em bancos de
horas. Os profissionais que receberem
abono pelo comparecimento nas ativida-
des descritas deverão comprovar sua par-
ticipação mediante declaração da
instituição de ensino. 

“O papel da família no processo educativo
dos filhos é de extrema importância, sendo
necessária a participação dos pais em
datas específicas do calendário educacio-
nal dos filhos.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
utilizou seu site e a tribuna da Câmara de
Vereadores para fazer um balanço da
Olimpíada realizada no Rio de Janeiro.
Para o vereador o resultado é “uma cidade
segregada e militarizada. É esse o legado
da Olimpíada no Rio de Janeiro, que foi
mostrado visualmente num mapa, com as
comunidades removidas, as favelas ocu-
padas, os crimes ambientais e as obras re-
pletas de irregularidades. A intenção da
campanha ‘Rio 2016, os Jogos da Exclu-
são’ é deixar claro o alto custo desse me-
gaevento para a cidade, não apenas
financeiro, mas principalmente social. É
por isso também que movimentos, organi-
zações e coletivos estão reunidos na Jor-
nada de Lutas, que vai ocupar a cidade,
com manifestações, debates, intervenções
e exibições, entre outras atividades”, diz
Renatinho. 

Ele acrescenta que “o evento gerou cica-
trizes na ‘cidade olímpica’, como a des-
truição da Mata Atlântica para a
construção de um campo de golfe e a re-
moção de 77 mil pessoas de suas casas
desde 2009  - ano em que foi definido o
Rio como cidade-sede”. Renatinho, pre-
side a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara.

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 é a autora do
Projeto de Lei 118/2016 incluindo no ca-
lendário oficial do Município de Niterói a
“Semana Municipal de Valorização do Pro-
fissional de Assistência Social”, a ser co-
memorada na terceira semana do mês de
maio, em alusão ao Dia Nacional do As-
sistente Social que é nacionalmente co-
memorado no dia 15 de maio. 

A Semana Municipal terá por finalidade
promover a integração dos profissionais
da área; esclarecer a comunidade quanto
ao trabalho desenvolvido por eles; e reali-
zar encontros, palestras, campanhas edu-
cativas e intercâmbio de informações à
comunidade; e demais eventos que pro-
movam e valorizem o trabalho do profis-
sional da área, incluindo aí a valorização
das entidades dedicadas a estes profis-
sionais, capacitação, atualizações e, ainda
premiações para os destaques da área ao
longo do ano anterior à realização das co-
memorações. 

É também objetivo da proposta proceder
um levantamento anual das ações levadas
a efeito em todas as esferas da adminis-
tração pública municipal, no que compete
a área de atuação dos profissionais de as-
sistência social.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 103/2013 que trata da
frequência e conduta nas praias de Nite-
rói, objetivando regular as atividades es-
portivas, garantir a segurança e a
preservação do meio ambiente. 

A exploração de atividades esportivas, re-
creativas, culturais ou empresariais nas
praias do Município reger-se-á pelas nor-
mas estabelecidas nesta Lei, ficando su-
jeita, ainda, às normas de direito público.

As atividades de simples lazer não de-
pendem de autorização prévia do Poder
Público, devendo sua prática, contudo,
respeitar as normas de boa conduta, se-
gurança e preservação do meio ambiente. 

“O Projeto de Lei disciplina a conduta das
pessoas nas praias niteroienses, para que
a segurança, a preservação do meio am-
biente e a ordem urbana sejam respeita-
das. Os frequentadores das praias de
Niterói têm sido privados de um ambiente
livre, seguro e preservado, visto que suas
águas, areias e calçadas têm sido grada-
tivamente ocupadas por práticas danosas
e irregulares”, diz o vereador, que preside
a Comissão de Segurança e Ordem Pú-
blica da Câmara.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 131/2016 instituindo como data co-
memorativa nas instituições de Ensino da
rede pública e privada, o Dia das Mães,
bem como o Dia dos Pais. 

Entende-se como Dia das Mães o se-
gundo domingo do mês maio e, como Dia
dos Pais, o segundo domingo do mês de
agosto. A data será amplamente divul-
gada e celebrada por todas as instituições
de ensino da rede pública e particular no
decorrer da semana que antecede as
datas comemorativas de que trata essa
Lei.

Fica o Poder Executivo autorizado a bai-
xar as normas regulamentares ao pre-
sente projeto de Lei, após a sua
publicação, caso seja aprovado. 

Em sua justificativa, o vereador Farah,
alega que “o projeto de lei tem como in-
tuito tornar obrigatória a comemoração do
Dia das Mães, bem como dos Pais, na
rede de ensino de Niterói, a fim de manter
a tradição brasileira no que tange às co-
memorações do Dia dos Pais e Mães no
Município de Niterói”. Rodrigo Farah pre-
side a Comissão de Constituição, Justiça
e Redação Final do Poder Legislativo.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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As “Visões” do pintor Luíz Guilherme Ribeiro
podem ser vistas até 16 de setembro no
Salão Nobre da Câmara. Os 21 óleos sobre
tela fazem parte do acervo do artista e co-
meçaram a ser pintados em 1980. O nite-
roiense Guilherme, nascido no bairro de
Tenente Jardim, diz que “Visões”são lem-
branças “que a imaginação traz e deixa que
cada um escolha e defina seu significado”.
Os quadros podem ser vistos de segunda à
sexta-feira, entre 14 e 19h30. O Salão Nobre
fica no segundo andar do prédio.

Antes de chegar à Câmara, “Visões” esteve
aberta ao público no Espaço Cultural do Ter-
minal de Passageiros 2, do Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim, no Rio. Na ocasião,

coube ao artista plástico cubano, Eugenio
Rivero Fleites, apresentar a exposição.

— Sem dúvida a obra de Guilherme é devo-
radora da estética surrealista, inclusive po-
deríamos arriscar, mais especificamente, da
visualidade de Dalí. No entanto, a apropria-
ção da realidade do pintor catalão e do ar-
tista Guilherme difere quanto aos elementos
simbólicos. Sem pretender fazer uma com-
paração exaustiva, queremos destacar al-
guns elementos contrastantes ou ao menos
diferentes e a reapresentação simbólica do

tempo entre os dois artistas — destaca Ri-
vero.

Ainda segundo a apresentação do cubano
“Guilherme não quer nos representar uma
ingênua cópia da visualidade real sempre
subjetiva, ele nos aclara constantemente
que estamos dentro da realidade possível
da arte, sua verdade. Guilherme Ribeiro
tem 60 anos e pinta desde muito jovem,
quando ainda era estudante. É casado e
pai de dois filhos homens, Renan, de 23
anos, e Felipe, de 28. 

‘Visões’,
exposição de 

lembranças
de um artista

Phabricio Petraglia, talento da nova geração de
escritores, escolheu o Salão Nobre da Câmara
de Niterói para o lançamento de “Dois”. Seu
novo livro de poesias tem recebido elogios da
crítica especializada e de outros artistas. Du-
rante o evento o presidente da Casa, vereador
Paulo Bagueira, entregou ao autor a Medalha
José Cândido de Carvalho, honraria conferida
aos que se destacam no universo da cultura.

No prefácio de “Dois” a atriz Fernanda Monte-
negro destaca que “seus poemas têm a uni-
dade de um sentir, de um organismo domado,
de uma inspiração aguda e apurada”. Durante
a entrega da Medalha Cândido de Carvalho, o
presidente Bagueira lembrou que o Salão

Nobre da Casa foi restaurado no início do ano
para “servir como polo irradiador de história e
cultura na cidade”.

— É uma simples homenagem da Câmara a
um jovem escritor talentoso. Ao mesmo tempo,
é mais uma oportunidade de abrir as portas
desse salão maravilhoso para os que fazem
cultura. Essa é uma das bandeiras da minha
legislatura e que tem apoio de todos os outros

20 vereadores – ressalta Bagueira.

Aos 31 anos de idade Phabricio é atuante nas
áreas de Jornalismo, Direito e Sociologia, tam-
bém faz sucesso como ator, diretor e produtor
de teatro. Quando consegue “se libertar” da
poesia trabalha como tabelião no 24º Ofício de
Notas da Capital. Por sua liderança é conside-
rado referência no ramo cartorial.

“Dois” teve pré-lançamento no Hotel Copaca-
bana Palace, com presença de per sonalidades
da sociedade, da cultura e do esporte. Nascido
em Icaraí cursou o Colégio Pio XI e formou-se
ator pela Casa das Artes de Laranjeiras. No
teatro trabalhou em “Homem e Super-
Homem”, texto de Bernard Shaw. Com 94 poe-
mas “Dois”, segundo o crítico cultural José
Messias Xavier, “aponta que há outro caminho
esquecido há muitas gerações, o da busca
pela essência humana”. Phabricio acredita que
“artista é aquele que coloca sentimento nas
artes e capta sentimentos diversos”.

Poesias
ocupam o
Salão Nobre

Guilherme Ribeiro expôem seus quadros no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Niterói

Escritor Phabricio Petraglia na noite de autógrados
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Completando 70 anos de funda-
ção, o Sindicato dos Bancários
de Niterói e Região escolheu o
Plenário Brígido Tinoco da Câ-
mara para a sessão solene de
aniversário. Fundado em 1946,
vai completar sete décadas em
setembro. O Sindicato, se-
gundo sua diretoria, “é dono de
uma história dedicada à luta
em defesa dos interesses da
categoria recheada de vitórias
e conquistas”.

Inicialmente registrado como
Associação Profissional dos
Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários de Nite-
rói, pelo então ministro do
Trabalho, Indústria e Co-
mércio, Octacílio Negrão
de Lima, cresceu a partir
de 1978. Seu requeri-
mento solicitando amplia-
ção de base de
representação foi defe-
rido à época pelo minis-
tro do Trabalho, Arnaldo
da Costa Prieto, incor-
porando os municípios
de São Gonçalo, Itabo-
raí, Rio Bonito, Silva Jardim, Maricá, Saquarema,
Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.

Atualmente, o Sindicato dos Bancários de Niterói e Região
abrange 16 municípios da região, representando mais de quatro
mil bancários. As cidades representadas pela entidade hoje em
dia são Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim,
Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio,
atendidos desde a fundação; e Casimiro de Abreu, Tanguá,
Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Armação de Búzios e Rio das
Ostras, incorporados mais tarde.

Na sessão solene formaram a mesa principal José Guilherme, se-
cretário de Finanças do Sindicato dos Bancários de Niterói, que
presidiu a mesa na ausência do presidente Luís Cláudio Caju;
Luiz Cláudio Bittencourt, vice-presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Niterói; Marcos Aurélio Ribeiro, presidente do Sindi-
cato dos Empregados em Sindicatos de Niterói; Fabiano Júnior,
diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Financeiro; e Alcilene Mesquita, representando a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil de Niterói.

Formam a mesa, da esquerda para a direita, Luiz Cláudio Bitencourt (vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói), Fabiano Júnior

(Diretor da ContrafCut - Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro), José Guilherme (Secretário de Finanças do Sindicato

dos Bancários de Niterói, que presidiu a mesa na ausência do presidente Luis Cláudio Caju; a representante da OAB Alcilene Mesquita e

Marcos Aurélio Ribeiro (Presidente do Sintesnit - Sindicato dos Empregados em Sindicatos de Niterói)

Bancários comemoram sete

décadas do sindicato em Niterói
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