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198 anos do Legislativo

Funcionários da Codecon da Câmara de

Vereadores participaram de um curso pio-

neiro de mediação de conflitos ministrado

pelo Núcleo Permanente de Métodos Con-

sensuais de Solução de Conflitos (Nupe-

mec) do Tribunal de Justiça. Após o curso a

Câmara e o TJ vão dar início a implantação

do 1º Núcleo de Mediação em Relação de

Consumo fora do Tribunal. Páginas 2 e 3

Codecon
vai mediar
conflitos

Prossegue o
debate do Plano
Diretor Urbano
As audiências públicas sobre a re-

visão do Plano Diretor Urbano de

Niterói continuam em pauta até ou-

tubro, com a população debatendo

as necessidades urbanísticas de

cada área da cidade. Página 4

PMs heróis e
Bombeiros têm
homenagens
A Câmara de Vereadores entregou

moções de aplausos aos policiais

militares que resgataram duas

crianças em uma van roubada e

festejou também os cem anos dos

Bombeiros em Niterói. Página 7

Van escolar
rastreada por
satélites
A Câmara aprovou por unamidade

o projeto de lei 20/2016, do verea-

dor Emanuel Rocha, que deter-

mina a instalação de rastreadores

GPS em veículos que fazem trans-

porte escolar em Niterói. Página 6

Drama de
Carandiru no
Espaço Cinema  
O Espaço Cinema da Câmara de

Vereadores exibe mais dois filmes

nacionais até novembro. No dia 10

de outubro, será rodado “Carandiru”,

e dia 7 de novembro, o campeão de

bilheteria “Tropa de Elite”. Página 15

Os 198 anos de instalação do Poder Legislativo em Niterói foram comemorados com missa solene na Matriz de Nossa

Senhora da Conceição, no Centro. A igreja abrigou as primeiras reuniões da Câmara de Vereadores que em seus quase

dois séculos teve vários endereços na cidade, como as casas de Elena Casemira, Felipe Correia e Joana Helena

Teodora da Cunha, o Palacete de José Maria Pinto Peixoto, passando pelo Jardim São João, pelas ruas da Praia, Sal-

danha Marinho, Visconde de Itaboraí, e Conceição até chegar ao prédio da Avenida Amaral Peixoto que sediou a As-

sembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira, vereadores,

chefes de departamentos, funcionários, familiares, amigos e autoridades, participaram da missa (foto). Página 5

Funcionários e estagiários da Codecon da Câmara durante o curso da Nupemec
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Administração, Estatística e 
Servidores Públicos

Presidente: Luiz Carlos Gallo (Licenciado) / Paulo  
Henrique Oliveira (Em exercício)

Vice-presidente: Sandro Araújo
Membro: Leandro Portugal

Constituição, Justiça e Redação Final
Presidente: Rodrigo Farah
Vice-presidente: Renato Cariello
Membros: Beto da Pipa (licenciado), Atratino Cortes 

(em exercício) Bruno Lessa e Milton Cal

Cultura, Comunicação e 
Patrimônio Histórico

Presidente: Leonardo Giordano
Vice-presidente: Sandro Araújo
Membro: Beto da Pipa (licenciado), Atratino Cortes 

(em exercício)

Defesa do Consumidor e 
Direitos do Contribuinte

Presidente: Renatinho da Oficina 
Vice-presidente: Emanuel Rocha
Membro: João Gustavo

Desenvolvimento Econômico e
Indústria Naval

Presidente: Ricardo Evangelista
Vice-presidente: Milton Cal
Membro: Carlos Jordy

Direitos do Idoso, da Mulher e da
Pessoa com Deficiência

Presidente: Andrigo de Carvalho (Licenciado) / 
Betinho (Em exercício)

Vice-presidente: Talíria Petrone 
Membro: Renato Cariello

Direitos Humanos, da Criança e 
do Adolescente

Presidente: Talíria Petrone
Vice-presidente: Verônica Lima (Licenciada) / 

Bira Marques (Em exercício)
Membros: Emanuel Rocha, Ricardo Evangelista e 

Sandro Araújo

Educação, Ciência, Tecnologia e
Formação Profissional

Presidente: Carlos Jordy
Vice-presidente: Leonardo Giordano
Membros: Carlos Macedo, Luiz Carlos Gallo  

(Licenciado) / Paulo Henrique Oliveira (Em 
exercício)  e Talíria Petrone

Esporte, Lazer e Turismo
Presidente: Sandro Araújo

Vice-presidente: Renatinho da Oficina 
Membro: Luiz Carlos Gallo  (Licenciado) / Paulo 

Henrique Oliveira (Em exercício)

Fiscalização das Fundações Municipais, 
Autarquias e Empresas  Públicas

Presidente: Paulo Velasco
Vice-presidente: Ricardo Evangelista
Membros: Leonardo Giordano, Paulo Eduardo 

Gomes e Renatinho da Oficina 

Fiscalização Financeira, Controle 
e Orçamento

Presidente: Carlos Macedo
Vice-presidente: Andrigo de Carvalho / (Betinho) 
Membros: Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes e  

Verônica Lima (Licenciada) / Bira Marques (Em  
exercício)

Habitação e Regularização Fundiária
Presidente: Verônica Lima (Licendiada) / Bira Marques (Em
exercício)
Vice-presidente: Luiz Carlos Gallo (Licenciado) /    

Paulo Henrique Oliveira (Em exercício)
Membros: Andrigo de Carvalho (Licenciado) /   

Betinho (Em exercício), Beto da Pipa (Licenciado) /
Atratino Cortes (Em exercício) e 

Paulo Eduardo Gomes

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade
Presidente: Bruno Lessa
Vice-presidente: Renato Cariello
Membros: Carlos Macedo, Leandro Portugal e 

Paulo Velasco

Saúde e Bem-Estar Social
Presidente: Paulo Eduardo Gomes
Vice-presidente: Paulo Velasco
Membros: Andrigo de Carvalho / (Betinho), 

Rodrigo Farah e Verônica Lima / (Bira Marques)

Segurança Pública e Controle Urbano
Presidente: Renato Cariello
Vice-presidente: Luiz Carlos Gallo / 

(Paulo Henrique Oliveira)
Membro: Sandro Araújo

Urbanismo, Obras, Serviços Públicos,   
Transportes e Trânsito

Presidente:  Beto da Pipa (Licenciado) /  Atratino Cortes
(Em exercício)
Vice-presidente: Carlos Macedo, 
Membros: João Gustavo, Rodrigo Farah e Verônica 

Lima (Licenciada) / Bira Marques (Em exercício)

Mesa Diretora 
Biênio 2015/2016

Presidente: Paulo Roberto Mattos Bagueira Leal
1º Vice-presidente: Milton Carlos Lopes (Cal)
2º Vice-presidente: Leandro Portugal   
1º Secretário: Emanuel Rocha
2º Secretário: João Gustavo 

Câmara

Municipal

de Niterói
Comissões Permanentes:

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Ni-

terói (Codecon) da Câmara de Vereadores deu iní-

cio a um curso pioneiro de mediação de conflitos.

O Curso de Mediação Judicial do Tribunal de Jus-

tiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) é minis-

trado pelo Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e

atende a 24 funcionários da Codecon, entre técni-

cos e estagiários.

Ao todo serão cinco aulas em horário integral, de 9

às 17 horas, ministradas no Auditório Cláudio Moa-

cyr da Câmara. As próximas aulas serão nos dias

13 e 27 de setembro e nos dias 11 e 18 de outubro.

— Numa iniciativa pioneira da nossa Codecon,

através do coordenador Amauri Freire, conse-

guimos esse curso sem ônus para a Câmara e

ministrado aqui nas nossas dependências.

Somos o único município a ter esse curso fora

do Tribunal de Justiça. Vamos atender melhor e

de forma mais capacitada a população em suas

demandas de serviços e compras — disse o pre-

sidente Paulo Bagueira.

A aula inaugural foi proferida pelas mediadoras do

TJ, Glória Mosquéra, Vanja Borjes e Sônia Rooke.

A coordenadora do Nupemec, Cláudia Ferreira, do

Gabinete do desembargador César Cury, também

esteve presente. Após o curso a Câmara e o TJ vão

dar início a implantação do 1º Núcleo de Mediação

em Relação de Consumo fora do Tribunal.

— Com a conclusão das aulas e término do curso,

vamos formar mediadores judiciais. Estamos apri-

morando nossas técnicas de mediação e concilia-

ção, nossas estratégias de abordagem e trato

psicológico com as partes envolvidas. Estamos ca-

pacitando gratuitamente nossos funcionários. Nos-

sos acordos, agora, terão valor de títulos

extrajudiciais. Na prática, nos dá mais poder de

ação. Com o fechamento do Procon-Niterói nossa

demanda aumentou muito e estaremos mais pre-

parados — explica Amauri Freire, coordenador da

Codecon.

Mediaçã    
especial do      
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Glória Mosquéra na aula inaugural do curso do TJ sobre mediação de conflitos para funcionários da Câmara que atuam na Coordenadoria de Defesa do Consumidor 

TJ incentiva criação de
Núcleos de Conciliação

Em 2015 o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ)

deixou de receber 628 novos processos. Esse

número diz respeito aos acordos celebrados

pelos 22 Centros de Mediação e Conciliação.

Essas unidades tornaram-se a porta principal

de entrada para resolução de conflitos que che-

gam ao Judiciário do estado. O desembargador

Cesar Cury, que coordena o Núcleo Perma-

nente de Métodos Consensuais de Soluções de

Conflitos do TJ, pretende criar mais seis nú-

cleos de mediação ainda este ano.

Cury explica que a corte acabou de capacitar

120 novos mediadores para atuar nesses cen-

tros. A ideia é que eles ajudem a resolver um

grande número de demandas, evitando que

elas cheguem ao Tribunal. O desembargador

revela que as demandas na área da mediação

não se limitam aos conflitos não judicializados.

O TJ está com inscrição aberta para credenciar

câmaras de mediação privadas para atuar junto

a processos em tramitação, principalmente os

empresariais e comerciais.

Para o desembargador aposentado do Tribunal

de Justiça do Estado de São Paulo, Kazuo Wa-

tanabe, em depoimento ao site do TJ, “os me-

diadores contribuem para uma sociedade mais

justa e não apenas com o Judiciário”. Watanabe

destaca, ainda, a atuação do mediador judicial

na “formação de uma cultura de pacificação em

toda a sociedade”.

O desembargador foi o patrono de formatura da

turma de 150 novos mediadores judiciais para

atuação no Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupe-

mec), do TJ.

Cesar Cury destaca que, com a conciliação,

todos saem ganhando. “Vai melhorar, sobre-

tudo, a qualidade das decisões e trazer a cul-

tura de que a sociedade é responsável pela

solução de seus conflitos. A parte não vai mais

entregá-la a um juiz porque ela é a responsável

por participar da construção da sua própria so-

lução”, diz Cury.

Depois da sanção pelo Governo Federal da Lei

13.140, de 2015 (Lei da Mediação), o número

de interessados em buscar essa alternativa

vem aumentando a cada ano. Em 2014, antes

da lei, o TJ-RJ recebia apenas sete processos

por mês buscando a mediação. Neste ano, o

número de casos já atingiu a média de 70 pro-

cessos mensais. 

De acordo com dados do Nupemec, somente

no primeiro semestre deste ano, das 719 me-

diações realizadas, 603 obtiveram acordo, ín-

dice que chega a 85% dos casos. O resultado

supera 2016, quando 44% dos cerca de três mil

conflitos encaminhados para a mediação al-

cançaram o acordo. O número dos processos

em tramitação no Estado do Rio de Janeiro,

que já ultrapassa a marca dos 10 milhões.

ção de conflitos em curso
 o TJ para o pessoal da Codecon
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4 — Agosto de 2017

Sociedade
discute o  

novo Plano
Diretor Urbano
Em setembro e outubro cinco novas audiên-

cias públicas estão agendadas para debate

do Plano Diretor Urbano (PDU) de Niterói.

No dia 11 de setembro, às 18 horas, as de-

mandas dos bairros de Itaipu, Itacoatiara,

Engenho do Mato, Santo Antônio, Maravista

e Serra Grande, estarão no foco das discus-

sões no Colégio Estadual Alcina Rodrigues

Lima, que fica à Estrada Francisco da Cruz

Nunes S/N, em Itaipu.

Já em 18 de setembro, também às 18 horas,

os bairros do Sapê, Largo da Batalha e Ma-

ceió, estarão na berlinda no encontro mar-

cado para a Escola Municipal Levi Carneiro,

na Estrada Washington Luís, 488, Sapê. Fe-

chando o mês, no dia 25, no mesmo horário

das anteriores, os moradores de Piratininga,

Cafubá, Camboinhas e Jacaré, têm encontro

marcado no Colégio Itapuca, à Rua Profes-

sor Ernani Faria, 124, em Piratininga.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade,

Renato Barandier, representará o Executivo

nos encontros. Os vereadores Bruno Lessa,

que preside a Comissão de Meio Ambiente,

Recursos Hídricos e Sustentabilidade; e

Atratino Cortes, presidente da Comissão de

Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Trans-

portes e Trânsito, fazem a mediação da au-

diência.

Os debates, abertos ao público, foram agen-

dados para escolas, colégios, ginásios es-

portivos, igrejas e entidades de classe com

objetivo de tornar a participação popular

mais eficaz. O PDU tramita na Câmara atra-

vés do Projeto de Lei 08/2017, encaminhado

pelo prefeito Rodrigo Neves (PV) na Mensa-

gem-Executiva 06/2017. Todo o Plano pode

ser consultado no site oficial do Poder Le-

gislativo acessan do o site www.camaranite-

roi.rj.gov.br. 

Confira a seguir as datas e os locais das pró-

ximas audiências públicas:

04-09 – 18 horas - Badu, Matapaca, Pendo-

tiba e Vila Progresso – Colégio Estadual

Emiliano Di Cavalcanti (Estrada Caetano

Monteiro – Badu)

11-09 – 18 horas – Itaipu, Itacoatiara, Enge-

nho do Mato, Santo Antônio, Maravista e

Serra Grande Colégio Estadual Alcina Ro-

drigues Lima (Estrada Francisco da Cruz

Nunes S/N – Itaipu)

18-09 – 18 horas – Sapê, Largo da Batalha

e Maceió – Escola Municipal Levi Carneiro

(Estrada Washington Luís, 488 – Sapê)

25-09 – 18 horas – Piratininga, Cafubá,

Camboinhas e Jacaré – Colégio Itapuca

(Rua Professor Ernani Faria, 124 – em Pi-

ratininga)

02-10 – 18 horas – Câmara Municipal de

Niterói (Avenida Ernani do Amaral Peixoto,

625 – Centro)

A Câmara de Vereadores aprovou, em primeira

discussão, a Mensagem-Executiva 15/2017, en-

caminhada pelo prefeito Rodrigo Neves (PV),

autorizando o pagamento de R$ 2 mil aos agen-

tes de segurança que atuam em Niterói. O pa-

gamento da premiação excepcional por

desempenho, em parcela única, será concedido

a todos os guardas municipais, PMs lotados no

12º Batalhão — que atuem no Município ou que

prestem serviço no Centro Integrado de Segu-

rança Pública (Cisp) —-, bem como aos policiais

civis que trabalham nas delegacias da cidade.

Em sua justificativa o Executivo argumenta que

a gratificação é por conta da redução em

22,61% do índice de ocorrência de crimes com

letalidade violenta (homicídios e latrocínios), du-

rante o primeiro semestre de 2017 em Niterói.

A mensagem recebeu duas emendas apresen-

tadas pelos vereadores Paulo Bagueira, Renato

Cariello, Rodrigo Farah e Milton Cal que incluem

os policiais lotados em outras unidades da PM

em Niterói, como o caso do 4º Comando de Po-

liciamento de Área e as delegacias especializa-

das de Atendimento à Mulher (DEAM) e a de

Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

que pelo texto original estavam excluídas.

]

Em outra emenda, também de autoria dos qua-

tro vereadores, a gratificação será paga aos

agentes que estejam de férias ou de licença. “O

prefeito compreendeu a necessidade de esten-

der o bônus para esses agentes públicos, já que

eles trabalharam para a redução do índice de

violência nesse primeiro semestre”, disse o pre-

sidente da Casa, Paulo Bagueira durante reu-

nião com representantes das policias Civil,

Militar e da Guarda Municipal.

Bônus para
todos os agentes
de segurança

A atualização do Plano Diretor Urbano de Niterói é debatido em audiências públicas com a sociedade

Vereadores Cariello e Bagueira apresentam emendas
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5

Os 198 anos de instalação do Poder Legis-

lativo em Niterói foram comemorados com

missa solene na Igreja Matriz de Nossa Se-

nhora da Conceição, no Centro. O presi-

dente da Câmara, vereador Paulo Bagueira,

vereadores, chefes de departamentos, fun-

cionários, familiares, amigos e autoridades,

participaram das preces e ouviram os con-

selhos do frei José Gorete.

Em sua pregação, o religioso, tendo como

base o livro de Deuteronômio, ressaltou que

“de nada adianta o homem ganhar o mundo in-

teiro e perder a sua vida”. O frei lembrou que

Deus deve orientar as ações dos homens.

— O poder político se assemelha muito ao

poder que Jesus dava aos seus discípulos. Os

eleitos conduzem a cidade, as pessoas. Como

Moisés, que guiou os hebreus pelo deserto até

a Terra Prometida. Independentemente de

ideologias, de partidos, de crenças, é neces-

sário que os gestores e os atores políticos

tomem decisões no intuito de promover o bem,

de fazer coisas boas, de procurar somar em

vez de dividir — disse frei Gorete.

O presidente Bagueira agradeceu as palavras

do religioso sobre a importância e a responsa-

bilidade de presidir o Poder Legislativo.

— Hoje é um dia de festa para todos nós. Só la-

mento não termos feito o dia de ação social

para oferecer serviços gratuitos à população.

Fizemos contatos com vários órgãos e institui-

ções, públicas e privadas do Estado, ma não

conseguimos adesão por conta da crise, do

atraso nos pagamentos dos funcionários. Mas

aproveito para agradecer o apoio, a dedicação

e o trabalho de todos os servidores e do con-

junto dos vereadores — disse Bagueira.

Ele lamentou a violência e lembrou o caso de

crianças levadas por bandidos que roubaram

uma van escolar no Barreto, que  logo  foram

resgatadas com a atuação precisa da polícia.

Além de Bagueira, também participaram da

missa os vereadores Bira Marques e Emanuel

Rocha; o deputado estadual Waldeck Carneiro

(PT); o chefe de Gabinete da Presidência da

Câmara, Mario Neves; a secretária da Mesa

Diretora, Rubia Secundino; o chefe do Arquivo,

Rubens Carrilho; os coordenadores da Code-

con e da Ascom, respectivamente, Amauri

Freire e Vinícius Martins, e dezenas de funcio-

nários de diversos setores.

198 anos 
da Câmara

festejados
com missa Frei José Gorete celebra a missa solene comemorativa aos 198 anos de instalação da Câmara de Niterói

Em seus 198 anos de existência, a Câmara

de Vereadores de Niterói teve vários ende-

reços na cidade. Das casas de Elena Ca-

semira, Felipe Correia e Joana Helena

Teodora da Cunha, ao Palacete de José

Maria Pinto Peixoto, passando pelo Jardim

São João, pelas ruas da Praia, Saldanha

Marinho, Visconde de Itaboraí, e Concei-

ção, com possível passagem pela Praça

Martim Afonso de Souza até o endereço

atual, foi um longo caminho.

No dia 11 de agosto de 1819, com a criação

da Câmara de Vila Real da Praia Grande, a

primeira reunião legislativa foi realizada

onde hoje funciona o Hospital Santa Cruz,

então casa de dona Elena Casemira. Nesse

período, algumas reuniões chegaram a ser

feitas na Igreja de Nossa Senhora da Con-

ceição. Até 1822 os locais de reunião são in-

certos, com fortes indícios de que tenham

ocorrido, em sistema de rodízio, na residên-

cia dos três vereadores da época. Já em

1822 foi para um prédio no Jardim São João,

onde hoje funciona a Secretaria Municipal de

Educação.

Endereços
da Câmara 

Br
un

o 
Ed

ua
rd

o 
Al

ve
s

A casa de Elena Casemira, no alto à esquerda, e a igreja de Nª Sª da Conceição foram sedes da Câmara
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6 — Agosto de 2017

Transporte 
escolar será
rastreado 
por satélites Van escolar que foi roubada com duas crianças em seu interior seria melhor localizada se tivesse aparelho GPS

Em agosto, a Pauta do Dia das sessões ple-

nárias fez a leitura de 798 propostas legisla-

tivas. Foram 358 indicações propondo

pequenas obras e melhorias em diversas lo-

calidades da cidade, 297 ofícios da Secreta-

ria Municipal de Governo e outros órgãos em

resposta a questionamentos dos vereadores

e 102 moções de congratulação e aplausos

encaminhadas a personalidades de todas as

áreas. Também constaram da Pauta a leitura

de 27 projetos de lei, 11 projetos de decretos

legislativos e três telegramas de órgãos ex-

ternos.

Entre os projetos de lei apresentados e já san-

cionados pelo Poder Executivo estava o de nú-

mero 193/2017, de autoria do vereador Bira

Marques. Sancionado e publicado no Diário Ofi-

cial em 31 de agosto, transformou-se na Lei Mu-

nicipal 3.311/2017.

A partir de agora fica estabelecida a publicação,

gratuita, no Diário Oficial do Município, de foto-

grafias e dados referentes a pessoas desapa-

recidas. O Artigo 2º especifica que o

encaminhamento das fotos e dados pessoais

será feito por meio e sob responsabilidade de

órgãos governamentais e entidades não gover-

namentais que atuam na área de assistência so-

cial, direitos humanos, defesa dos direitos da

criança e do adolescente, do idoso ou da pes-

soa com deficiência, respeitados os critérios do

órgão responsável pela publicação.

Em sua justificativa o vereador Bira Marques ar-

gumenta que “os casos de desaparecidos cau-

sam sempre grande comoção e mobilização

social. Cada vez mais a polícia têm atendido

com rapidez esses casos. Soma-se também às

políticas voltadas para a defesa dos direitos da

criança e do adolescente, que através do Sis-

tema de Informação para Infância e Adolescên-

cia (SIPIA) divulga o Cadastro Acional de

Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Lei

12.127/09)”.

— Não obstante esses esforços, quanto maior

a divulgação dos casos, maior a possibilidade

de encontro ou solução – explica o vereador

autor da lei.

798 propostas 
na pauta de agosto

Veículos que fazem transporte escolar pode-

rão ter que instalar rastreadores para dar mais

segurança aos alunos. É que a Câmara de Ve-

readores aprovou, por unanimidade, o Projeto

de Lei 20/2016, de autoria do vereador Ema-

nuel Rocha, sobre o assunto. A proposta será

levada a mais uma votação e depois será sub-

metida à sanção ou veto do Executivo. 

Recentemente uma van escolar foi levada por

bandidos em fuga com duas crianças em seu

interior. O veículo foi recuperado e as crianças

resgatadas sem ferimentos, horas depois pela

PM em uma comunidade de São Gonçalo.

O projeto de lei prevê que os donos de veícu-

los de transporte escolar, devidamente regula-

mentados pelo Poder Público Municipal, ficam

obrigados a instalar rastreadores por satélite.

A instalação desse equipamento visa contribuir

para a segurança e integridade das crianças

transportadas e do motorista, servindo de fer-

ramenta eficaz para o combate ao crime. 

— O projeto de lei tem como objetivo atender

a solicitações de pais de alunos e associações

de pais e mestres, visando proporcionar a ati-

vidade de contratação de serviço de transporte

escolar para crianças e adolescentes mais se-

guros — diz o vereador Emanuel.

O Artigo 3º da nova legislação, aprovada em

primeira discussão, prevê que a instalação do

GPS nas vans e kombis escolares passa a ser

requisito para a emissão do alvará, bem como,

para a sua renovação, observado o prazo de

instalação. O custo da instalação e manuten-

ção do equipamento ocorrerá por conta do pro-

prietário do veículo. 

— Como o trânsito em nossa cidade já está

caótico, é muito comum o atraso na entrega

das crianças e adolescentes em seus lares, o

que vem preocupando os pais e responsáveis,

que ficam extremamente ansiosos com a de-

mora. Desta forma, a presente proposição vai

amenizar a angústia dos familiares com o

acesso da rota do transportador via GPS. O

fator segurança deve ser considerando já que,

na eventualidade de qualquer desvio de rota

por qualquer motivo, seja ele motivado pelo

motorista ou até mesmo por eventual crime ou

força maior — afirma Emanuel.

Após a sanção do Executivo, os equipa-

mentos de GPS deverão ser instalados no

prazo de 120 dias, a partir da vigência desta

Lei; mesmo prazo para que seja regulamen-

tada. 

O autor da lei conclui afirmando que “a tecno-

logia de rastreamento está muito avançada e o

custo dos equipamentos estão acessíveis, de

forma que sua aplicabilidade poderá ser con-

cretizada sem prejuízos aos prestadores de

serviço de transporte escolar”.
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Os dois policiais militares que resgataram as

crianças levadas numa van escolar por crimi-

nosos em fuga, dia 11 de agosto, no Barreto,

foram homenageados pela Câmara. Por ini-

ciativa dos vereadores Renato Cariello, que

preside a Comissão de Segurança Pública do

Legislativo; e Paulo Bagueira, presidente da

Casa, os PMs receberam Moção de Congra-

tulação e Aplausos. O cabo Antônio Ricardo

Azevedo da Silva e o soldado Renan Cabral

de Oliveira Silva, estiveram acompanhados do

comandante do 7º BPM (São Gonçalo), coro-

nel Ruy França.

O vereador Cariello lembrou as dificuldades

que os PMs enfrentam para o desempenho de

suas funções, os riscos envolvidos no trabalho

diário e o pouco reconhecimento por parte das

autoridades estaduais. Bagueira, mais uma

vez, destacou o papel da Prefeitura de Niterói

na ajuda às instituições de segurança esta-

duais e no empenho para equipar e preparar

melhor a Guarda Municipal.

— É preciso buscar a integração cada vez

maior, e de forma ininterrupta, entre as polícias

Civil, Militar, Federal e as guardas municipais,

que podem e devem ter papel de grande ajuda

no combate à violência — disse Bagueira.

O coronel PM Ruy França agradeceu a home-

nagem dos vereadores e disse que a Polícia

Militar, através do 7º BPM, está voltando suas

ações no sentido da prevenção à criminali-

dade, sem deixar de enfrentar o tráfico de dro-

gas sempre que necessário.

— A política de enfrentamento não está nos le-

vando a nada. Vamos buscar agir com mais in-

teligência, evitando mortes dos dois lados e

dando à população maior sensação de segu-

rança — disse França. O coronel também elo-

giou o empenho do Executivo na ajuda aos

órgãos de segurança.

Também receberam moção de aplauso, mais

oito policiais militares. São eles o soldado

Bruno Martins; os cabos Wanderson dos San-

tos e Victor Couto; os sargentos Marcelo Pinto,

Carlos Monteiro, Gilsemberg Pessoa e Ale-

xandre Catarino; e o capitão Carlos Pereira.

Bagueira entrega a Moção de Aplauso ao coronel PM Ruy França, comandante do 7° Batalhão da PM

PMs heróis
aplaudidos

em sessão
da Câmara

7

Como parte das comemorações pelo centená-

rio do Quartel Central do 3º Grupamento de

Bombeiros Militares (3º GBM) de Niterói, a Câ-

mara de Vereadores homenageou a corpora-

ção. Em sessão solene o vereador Renato

Cariello, que preside a Comissão de Segu-

rança do Legislativo, entregou Moção de Con-

gratulação e Aplauso ao 3º GBM e o Título de

Cidadão Niteroiense ao tenente-coronel Re-

nato de Almeida Grigorovski, comandante da

unidade, que agradeceu a homenagem e lem-

brou a interação entre a corporação e a cidade.

— Estivemos presentes nos momentos mais

gloriosos e trágicos do município. O momento

mais marcante foi o incêndio do Gran Circus

Norte-Americano, em 17 de dezembro de

1961. Ali morreram 503 pessoas e nossa insti-

tuição esteve à frente do socorro às vítimas, ao

lado de inúmeros outros atores públicos e pri-

vados. Por outro lado, temos orgulho de, desde

2008, segundo pesquisa do Ibope, sermos a

instituição de maior credibilidade pública do

Brasil — disse o tenente-coronel.

O vereador Renato Cariello destacou a impor-

tância do Corpo de Bombeiros na política de

segurança. “Os bombeiros, a despeito das di-

ficuldades que o momento impõe, desempe-

nham com coragem sua missão principal, que

é salvar vidas. Esta Câmara estará sempre de

portas abertas aos bombeiros”, disse Cariello.

Também receberam títulos de Cidadão Bene-

mérito o major Roberto Ronzei Bentes e o ca-

pitão Diogo Matias Mendonça. 

Centenário
dos  Bombeiros
de Niterói

Comandante do 3° GBM de Niterói, tenente-coronel Renato Grigorovski, recebe a homenagem de Cariello

Na página 16: “Bombeiros completam 
cem anos salvando vidas”
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Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é

autor do Projeto de Lei 66/2017 sobre in-

formações prestadas pelos serviços de

valet e estacionamentos de Niterói. Diz a

proposta de lei que, durante o exercício

da prestação de serviços de manobra e

guarda de veículos, comunicarão à Pre-

feitura Municipal ou à Policia Militar, ao se

depararem com motoristas visivelmente

alterados por ingestão de álcool, drogas

ou medicamentos. 

Na hora da comunicação deverão cons-

tatar aos atendentes todas as informa-

ções necessárias, entre elas, número da

placa do carro do motorista, modelo e

marca do carro e local onde o veículo foi

estacionado. 

Em sua justificativa, o autor ressalta que,

“sabedor da possibilidade de existência

de um convênio entre a Prefeitura Muni-

cipal e a Polícia Militar, entendemos que

devemos apresentar um projeto de lei que

discipline e estabeleça regras para que os

motoristas, visivelmente alterados, sejam

impedidos de conduzir seus automóveis

ao saírem de um estacionamento ou ser-

viço de valet, o que certamente contribui,

sobremaneira, para a ocorrência de aci-

dentes”. 

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,

através do Projeto de Lei 239/2015, pede

a legalização da prática de slackline em

Niterói. São especificações do slackline

criadas por esta lei os equipamentos for-

mados por cinco pontos de fixação de diâ-

metro mínimo de 35 centímetros

organizados de forma que estejam quatro

nas extremidades, formando um quadrilá-

tero, e um no centro do espaço, sendo que

os pontos de fixação das extremidades de-

verão ter a distância de 13,5m entre si e

de 10m com relação ao ponto central. 

O material utilizado para a confecção dos

pontos de fixação poderá ser madeira ou

concreto, sendo que a altura mínima para

pontos de fixação em madeira seja de

3,5m, dos quais 1,5m sobre a superfície, e

a altura mínima para os pontos de fixação

em concreto seja de 2,5m, dos quais 1,5m

sobre a superfície, além de fixação por

meio de sapata. 

“Justifica-se a lei pois o slackline é um es-

porte que cultua a interação respeitosa

entre homem e natureza. A prática deste

esporte, quando respeitada a utilização de

todos os equipamentos e procedimentos

de montagem, não oferece nenhum dano

à natureza”, explica Betinho.

Atratino (PMDB) Bagueira (SDD) Betinho (SDD)

2620-3179

Gabinete 22

2613-6765 

Gabinete 36

2613-5126

Gabinete 11

Atratino Cortes Coutinho Neto, é autor da

Indicação Legislativa protocolada com o

número 1.769/2017. O instrumento legal

sugere ao Poder Executivo Municipal que

providencie, junto ao órgão competente, a

inclusão no cronograma de asfaltamento

do trecho da Rua 34, sentido lagoa, no

bairro Piratininga (Região Oceânica). 

O vereador justifica o pedido por conta da

facilidade de acesso que a rua dá ao co-

mércio e residências do local. 

Atratino, que preside a Comissão Perma-

nente de Urbanismo, Obras, Serviços Pú-

blicos, Transportes e Trânsito da Câmara

de Vereadores, juntamente com a Comis-

são de Meio Ambiente, Recursos Hídricos

e Sustentabilidade, está organizando

todas as 11 audiências públicas para de-

bater o Plano Diretor Urbano e Niterói. 

O vereador, que já ocupou a Secretaria

Municipal de Habitação e Regularização

Fundiária de Niterói, esteve, recente-

mente, em Brasília, acompanhando o

atual secretário, vereador licenciado Beto

da Pipa (PMDB). Foram levar ao Ministé-

rio das Cidades reivindicações sobre os

empreendimentos populares Bento Pes-

tana e Vivendas do Fonseca.
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Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto de

Lei 132/2016 que institui o Programa Mu-

nicipal de Desenvolvimento da Produção

Artesanal e Orgânica Associada ao Tu-

rismo (Artesão Niteroiense). 

Esta lei visa assegurar ao município o de-

senvolvimento turístico sustentável e in-

tegrado, incentivar o processo artesanal

e a geração de trabalho e renda, fortale-

cer as tradições culturais, proporcionar

melhores condições de vida à população

e aumentar as receitas e melhorar a ca-

pacidade do Poder Municipal de gerir as

ações do setor. 

São diretrizes do programa a valorização

da identidade e cultura brasileira na

forma como se expressam na região em

que se situa Niterói; expansão e renova-

ção da produção artesanal e orgânica do

município; identificação dos artesãos e

dos produtos artesanais e orgânicos,

conferindo-lhes maior visibilidade e valo-

rização social.

A promoção da integração da atividade

artesanal e orgânica com outros setores

e programas de desenvolvimento sus-

tentável, em especial, com o turismo,

entre outras são objetivos da lei.

Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor

do Projeto de Lei 84/2016 que inclui, no

calendário oficial de Niterói, a Festa do

Trabalhador de Santa Bárbara, a reali-

zar-se, anualmente, no dia 1º de maio,

no bairro de Santa Bárbara. 

Em sua justificativa o vereador Bira Mar-

ques informa que “historicamente, a mu-

nicipalidade niteroiense comemora o Dia

do Trabalho com festejos. E, em Santa

Bárbara, desde os idos de 1980, o fe-

riado do Dia do Trabalhador é comemo-

rado pelos seus moradores com festa na

Praça João Saldanha. 

Em comemoração à data, são realiza-

das atividades relacionadas à esporte,

lazer, cultura. Os moradores de Santa

Bárbara já incorporaram as festividades

alusivas ao Dia do Trabalhador às ativi-

dades do bairro. Assim, nada mais opor-

tuno que fixar tal data e atividade no

calendário oficial de efemérides do Mu-

nicípio, visando salvaguardar toda es-

pecificidade, peculiaridade e patrimônio

da cultura local”. Ele é também autor do

Projeto de Lei 43/2016 que institui o Dia

Municipal do Micro e Pequeno Empre-

sário em Niterói, a ser comemorado,

anualmente, no dia 20 de dezembro.

Bira Marques (PT) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321

Gabinete 211

2613-6797

Gabinete 89

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, líder

do Governo na Câmara, apresentou dois

requerimentos de informação. O pri-

meiro deles, de número 39/2017, requer

ao Poder Executivo Municipal informa-

ções sobre contratos celebrados pela

Secretaria e pela Fundação Municipal

de Saúde de Niterói. 

O vereador solicita a cópia de todos os

contratos firmados entre Secretaria e

Fundação com empresas de vigilância e

segurança, firmados a partir de janeiro

de 2013, até a presente data. 

Já o segundo, protocolado com o nú-

mero 29/2017, solicita aos gestores da

área de Saúde informações sobre a

Rede Municipal de Saúde de Niterói. 

O vereador pede a relação de cirurgias

realizadas, com a discriminação das

respectivas especialidades abrangidas,

também desde de janeiro de 2013 até a

presente data.

Cal também é autor do Projeto de Lei

54/2013 que institui no Município de Ni-

terói, o Dia do Técnico em Segurança do

Trabalho, a ser comemorado no dia 27

de novembro de cada ano. 

Cal (PP)

2622-2911

Gabinete 44
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Emanuel Rocha (SDD)

Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior,

o Carlos Jordy, é um dos autores do

Projeto de Lei 123/2017, em parceria

com o colega com Carlos Macedo. 

A matéria cria, no âmbito do Sistema

Municipal de Ensino, o Programa Escola

Sem Partido. A proposta institui os prin-

cípios de neutralidade política, ideoló-

gica e religiosa do Estado; o pluralismo

de ideias; liberdade de aprender e de

ensinar; liberdade de consciência e de

crença; proteção integral da criança e do

adolescente; direito do estudante de ser

informado sobre os próprios direitos, vi-

sando ao exercício da cidadania; e di-

reito dos pais sobre a educação

religiosa e moral dos seus filhos, asse-

gurado pela Convenção Americana

sobre Direitos Humanos. 

O Poder Público não se imiscuirá na

orientação sexual dos alunos nem per-

mitirá qualquer prática capaz de com-

prometer o desenvolvimento de sua

personalidade em harmonia com a res-

pectiva identidade biológica de sexo,

sendo vedada pela lei, se for aprovada,

especialmente, a aplicação dos postula-

dos da teoria ou ideologia de gênero no

âmbito escolar.

Carlos Alberto de Macedo é o autor do

Projeto de Lei 78/2003 que dispõe sobre

cremação de cadáveres e incineração

de restos mortais. 

A cremação somente será utilizada em

caso de não haver dúvida quanto à

causa mortis e insuspeição, por parte da

autoridade policial ou judicial compe-

tente, de que o óbito tenha decorrido de

ação criminosa. Será cremado o cadá-

ver daquele que, em vida, houver de-

monstrado esse desejo, por instrumento

público ou particular; se a família do

morto assim o desejar; e desde que, em

vida, o de cujus não haja feito declara-

ção em contrário. 

Para efeito legal, a família limita-se ao

cônjugue ou aos descendentes, ascen-

dentes e irmãos, se maiores e capazes,

atuando, nesta ordem, um na falta do

outro. 

Em caso de morte violenta a cremação

somente poderá ser realizada mediante

o consentimento da autoridade compe-

tente, nos termos da legislação perti-

nente. Os restos mortais, após a regular

exumação, poderão ser incinerados,

mediante consentimento da família.

Emanuel Jorge Mendes da Rocha apre-

sentou o Projeto de Lei 96/2017 pelo qual

cria o Fundo de Proteção Animal, de na-

tureza contábil-financeira, sem personali-

dade jurídica própria e com duração

mínima de 20 anos, vinculado à Secreta-

ria Municipal de Meio Ambiente, Recursos

Hídricos e Sustentabilidade.

O objetivo desse fundo é financiar pro-

gramas e ações que visem ao bem-estar

e aos direitos dos animais, assim como o

seu devido controle populacional. 

São fontes de receitas do Fundo, as do-

tações orçamentárias oriundas da arre-

cadação de quaisquer espécies de

tributos de Niterói; operações de crédito

celebradas com instituições e entidades

nacionais e internacionais sujeitas à deli-

beração da Câmara; doações provenien-

tes de entidades públicas e privadas; as

receitas decorrentes da arrecadação de

multas; remanejamento de recursos pro-

venientes do Departamento de Vigilância

Sanitária e Controle de Zoonoses e ou-

tras receitas. 

Os recursos provenientes do Fundo serão

destinados às políticas públicas de con-

trole populacional.

Carlos Macedo (PRP)Carlos Jordy (PSC)

2621-3113

Gabinete 23

2618-0480

Gabinete 50

2620-7313

Gabinete 80
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João Gustavo (PHS) Leandro Portugal (PV)

João Gustavo Braga Xavier Pereira é

autor do Projeto de Lei 51/2017 que dis-

põe sobre a requisição de veículos aban-

donados, em condições de uso, para

atendimento de necessidades coletivas,

urgentes e transitórias, de instituições pú-

blicas municipais integrantes do Sistema

Único de Saúde. 

A lei, se aprovada, será aplicada no caso

de o veículo apreendido ou removido a

qualquer título não ser reclamado por seu

proprietário dentro do prazo de 60 dias,

enquanto não arrematado em leilão e

desde que em condições de segurança

para trafegar. 

Entendem-se por necessidades coletivas,

urgentes e transitórias aquelas decorren-

tes de situações de perigo iminente, ca-

lamidade pública ou epidemias, que

representem risco de doenças e outros

agravos à saúde. 

Durante o período em que o veículo per-

manecer à disposição de instituição pú-

blica municipal, correrão por conta desta

as despesas de combustível, guarda, es-

tada e outras de simples manutenção do

veículo em condições de segurança para

trafegar. 

Leandro Portugal Franzen de Lima apre-

sentou o Projeto de Lei 38/2017 acres-

centando um inciso à Lei 3.145/2015. A

proposta visa disciplinar, no âmbito da Se-

cretaria Municipal de Ordem Pública, o

Centro Integrado de Segurança Pública

(CISP), para vigilância permanente dos lo-

gradouros públicos e vias públicas.

Entre os deveres do órgão estão o de ini-

bir, prevenir e proibir abusos cometidos

por guardadores informais de veículos, os

chamados flanelinhas, em logradouros pú-

blicos. Para efeito desta lei, são conside-

rados estabelecimentos comerciais os

supermercados, padarias, farmácias, res-

taurantes, lanchonetes, casas de festas,

boates e bares.

“A intenção deste projeto é identificar fla-

nelinhas que agem de forma abusiva, cla-

rificando as atribuições intrínsecas ao

CISP, de maneira que não reste dúvidas

quanto ao campo de atuação. É sabido

que a atividade se enquadra como contra-

venção penal. Boa parte dos flanelinhas

age de forma abusiva, seja com aborda-

gem intimidadora, seja com exigências de

valor e, muitas vezes, acima da tarifa re-

gulamentada pelos órgãos competentes”,

explica Leandro Portugal.

2613-6718

Gabinete 82

2620-0196

Gabinete 35

Leonardo Giordano (PCdoB)

Leonardo Soares Giordano é autor do Pro-

jeto de Lei 118/2017 que institui a Política

Municipal de Cultura Viva, destinada a pro-

mover a produção e a difusão da cultura e

o acesso aos direitos culturais dos dife-

rentes grupos e coletivos. 

São alguns dos objetivos da Política Mu-

nicipal garantir o pleno exercício dos di-

reitos culturais aos cidadãos brasileiros,

dispondo-lhes os meios e insumos ne-

cessários para produzir, registrar, gerir e

difundir iniciativas culturais; estimular o

protagonismo social na elaboração e na

gestão das políticas públicas da cultura;

promover uma gestão pública comparti-

lhada e participativa, amparada em me-

canismos democráticos de diálogo com

a sociedade civil; e consolidar os princí-

pios da participação social nas políticas

culturais. 

“O Brasil vive uma nova fase de reconhe-

cimento de suas mais variadas culturas re-

gionais. Povo quilombolas, comunidades

indígenas, grupos de cultura tradicionais,

populares, comunitários, urbanos e rurais,

o registro das tradições orais, estão ga-

nhando espaço. E os Pontos de Cultura

foram e são estratégicos nesta política de

dar voz aos excluídos”, diz Leonardo.

2620-6754

Gabinete 87
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Paulo Velasco (PTdoB)

Paulo Eduardo Gomes, diante das de-

núncias recebidas acerca do risco de

contaminação na futura instalação da

sala de pulsoterapia no Hospital Univer-

sitário Antônio Pedro (Huap) — dedicada

ao tratamento de pessoas com doenças

autoimunes —, encaminhou sugestões

de melhorias nas adequações ao diretor-

geral Tarcísio Rivello. 

O presidente da Comissão de Saúde da

Câmara foi procurado pelo Sintuff, enti-

dade que representa os trabalhadores da

Universidade Federal Fluminense, para

tratar do assunto. 

Os profissionais de saúde, preocupados

com as condições do espaço designado

para a terapia, consideram o local inade-

quado.

“A sala de pulsoterapia, dedicada ao tra-

tamento de pacientes com doenças au-

toimunes como lúpus, artrite reumatoide,

esclerose múltipla, dentre outras, não

possui banheiro próprio, é muito pequena

para acolher os pacientes com certa dis-

tância entre um e outro, aumentando o

risco de contaminação, e fica muito pró-

xima da sala destinada ao tratamento de

feridas”, diz o vereador. 

Paulo Fernando Gonçalves Velasco é

autor da Indicação Legislativa 1.993/2017

pela qual sugere ao Poder Executivo Mu-

nicipal, que providencie junto a Secretaria

Municipal de Conservação e Serviços Pú-

blicos (Seconcer), a Operação Tapa Bura-

cos, na Rua Silvino Pinto, entre os

números 224 até 388, no bairro do Sapê. 

Diz o vereador em sua justificativa que

“esta rua se encontra em péssimo estado,

toda esburacada, dificultando a passagem

de veículos e os danificando também”. 

Ele é também autor da Indicação Legisla-

tiva 510/2017. O instrumento parlamentar

sugere ao Poder Executivo Municipal que

providencie, junto a Secretaria Municipal

de Conservação (Seconser), o serviço de

demolição da caixa d’água e construção

de uma praça pública, situada na Rua

Santa Margarida, esquina das ruas Depu-

tado Darcí Ribeiro e Parcí Ribeiro, no

bairro do Largo da Batalha. Na justificativa

da indicação destaca que “esta caixa

d’água foi construída pela Cedae, em

1979. Atualmente encontra-se totalmente

destruída, servindo como depósito de lixo

e de abrigo para viciados em drogas e me-

liantes, ocasionando, assim, risco à popu-

lação.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760

Gabinete 72

2613-6782

Gabinete 51

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor

do Projeto de Lei 200/2015 que estabe-

lece normas para a colocação de pla-

quetas em braile no interior dos táxis com

autonomia de Niterói, contendo nome e

telefone da cooperativa, nome do moto-

rista e a placa do veículo, possibilitando

aos passageiros com deficiência visual a

sua identificação. 

As plaquetas deverão ostentar o formato

padrão, podendo ser de acetato ou outro

material similar e deverão ser afixadas no

painel, em frente ao banco do carona e

na porta traseira, ao lado direito do veí-

culo, permitindo o seu toque. 

“As limitações existem e não devem ser

ignoradas, mas elas não podem servir

para rotular o indivíduo, deficiência não é

sinônimo de incapacidade, pois quando

são eliminadas as dificuldades, as pes-

soas com deficiência podem exercer sua

cidadania plena. Os órgãos públicos e

entidades privadas, prestadores de ser-

viços de atendimento ao público, estão

obrigados a dispensar à pessoa com de-

ficiência, atendimento prioritário, por

meio de serviços individualizados que as-

segurem tratamento diferenciado e aten-

dimento imediato”, assegura o vereador.

Paulo Henrique (PPS)

2620-4729

Gabinete 21
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Renatinho da Oficina (PTB) Ricardo Evangelista (PRB)

Renato Cordeiro Júnior, o Renatinho da

Oficina, é autor do Projeto de Lei 114/2017

que institui o Programa Municipal de Cas-

tração Móvel, destinado ao controle popu-

lacional de cães e gatos em Niterói. 

O Poder Público Municipal disponibilizará

um veículo devidamente equipado, que

circulará em pontos determinados da ci-

dade, com material e pessoal técnico ha-

bilitado a efetuar as castrações cirúrgicas

nos animais. O veículo percorrerá todos

os bairros da cidade, de acordo com agen-

damento prévio e de acordo com a divul-

gação para conhecimento da população

interessada na castração de seus animais. 

Deverá estar disponível uma sede, com o

objeto de guarda e conservação dos ma-

teriais utilizados, estoque, agendamento

presencial e guarda dos veículos utiliza-

dos no programa. Será objetivo do pro-

grama, além do controle populacional

animal, a conscientização dos donos

sobre a guarda responsável, vermifuga-

ção, controle de ectoparasitas, controle

zoonoses e saúde pública. Para consecu-

ção do Programa poderá celebrar parce-

rias com instituições de ensino veterinário,

bem como, com ONGs voltadas à prote-

ção animal.

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 presente Projeto de Lei disciplina a

conduta das pessoas nas praias nite-

roienses, para que a segurança, a preser-

vação do meio ambiente e a ordem urbana

sejam respeitadas. 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 gradativamente ocupadas por práti-

cas danosas e irregulares”, diz o vereador,

que preside a Comissão de Segurança e

Ordem Pública da Câmara.

Ricardo Evangelista Lirio é autor do Pro-

jeto de Lei 81/2017 que dispõe sobre a ob-

rigatoriedade da inclusão da disciplina

Educação no Trânsito na grade curricular

das unidades de ensino fundamental da

rede pública municipal.

A disciplina terá carga horária a ser defi-

nida pela Secretaria Municipal de Educa-

ção que apoiará as atividades letivas.

Caberá à Secretaria, após estudo especí-

fico, adaptar a implantação do objeto

desta Lei em consonância com a realidade

de cada unidade educacional e o perfil re-

gional. 

As atividades que compõem a disciplina

serão ministradas por professores capaci-

tados pelos órgãos das três esferas de go-

verno, competentes sobre a matéria

trânsito. 

O Poder Público implantará diretrizes para

a realização de palestras no ensino fun-

damental sobre Educação no Trânsito. As

atividades desenvolvidas pela disciplina in-

cluirão, obrigatoriamente, noções básicas

de trânsito; elaboração de trabalhos que

visem a prevenção dos acidentes no trân-

sito; e a utilização do espaço público por

pedestres e veículos, entre outras.

Renato Cariello (PDT)

2621-0505

Gabinete 47

2620-7935

Gabinete 67

2620-0842

Gabinete 10
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Talíria Petrone (PSOL)

Talíria Petrone Soares é autora do Pro-

jeto de Lei 91/2017 que institui a Se-

mana Municipal de Incentivo à Adoção

de Crianças e Adolescentes, a ser reali-

zada, anualmente, na semana que an-

tecede o dia 25 de maio, Dia Nacional

da Adoção. 

A Semana tem por finalidade a reflexão,

a mobilização, a comemoração e a rea-

lização de campanhas de conscientiza-

ção, sensibilização e publicidade do

tema adoção com a realização de deba-

tes, palestras e a promoção de iniciati-

vas visando à adoção de crianças e

adolescentes de Niterói. 

“A família é considerada o primeiro es-

paço de desenvolvimento da pessoa hu-

mana, e o convívio familiar o principal

meio de inserção social que deve ser

exercido com responsabilidade. Um

poder familiar para ser legítimo deve ser

exercido com zelo, o qual é materiali-

zado por meio do cuidado, do afeto e da

responsabilidade, atendendo o melhor

interesse da criança e do adolescente.

A criança ou adolescente em situação

de abandono deve ser colocado em fa-

mília substituta através da adoção”, diz

Talíria.

2620-5074

Gabinete 68

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é autor do Projeto de

Lei 131/2016 instituindo como data come-

morativa 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 divulgada

e celebrada por todas as instituições de

ensino da rede pública e particular no de-

correr 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 presente projeto de lei tem

como intuito tornar obrigatória a comemo-

ração 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 comemorações do Dia dos Pais

e Mães no Município de Niterói”. Rodrigo

Farah preside a Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação Final do Poder Le-

gislativo.

Sandro Mauro Lima de Araújo é autor do

Requerimento 164/2017 pelo qual requer

audiência pública para discutir o Projeto

de Lei 07/2017, que dispõe sobre o meio

passe para estudantes universitários. 

Em sua justificativa o vereador diz que “a

audiência pública é um instrumento fun-

damental para o Parlamento exercer uma

de suas mais importantes atribuições:

ouvir os anseios da população. A repre-

sentatividade da sociedade delegada aos

parlamentares eleitos não exclui a ne-

cessidade de interlocução com a popula-

ção durante o exercício do mandato”. 

O vereador acrescenta que, para facili-

tar o diálogo entre Poder Público e Ci-

dadão, é imprescindível que a Câmara

utilize, constantemente, das audiências.

O tema em questão é o projeto 07/2017

que dispõe sobre a cobrança de meia ta-

rifa para estudantes universitários que

residam na cidade e que se adequem

aos critérios pré-definidos. O custo do

transporte, na Cidade é extremamente

oneroso a todos, especialmente aos estu-

dantes e, muitos destes não têm condi-

ções de obter um pleno desenvolvimento

educacional por questões de cunho social

e econômico.

Sandro Araújo (PPS)

2613-6832

Gabinete 42

2620-3732

Gabinete 69
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O engenheiro civil José Carlos Monteiro
André, formado pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), em 1973, foi homena-
geado pela Câmara de Vereadores. Por ini-
ciativa do vereador Sandro Araújo, recebeu
a Medalha José Clemente Pereira durante
sessão solene. O engenheiro tem Mestrado
em Processos de Construção Civil e é res-
ponsável pela construção de quase uma
centena de torres, com mais de 520.847,90
metros quadrados de obras realizadas.

- Em suas construções estão contabilizados
a geração de milhares de empregos diretos
e indiretos e o recolhimento de grande
quantia em receitas municipais. É um em-
preendedor de destaque para o desenvol-
vimento de nossa cidade - disse o vereador
Sandro Araújo.

Monteiro André também se notabilizou por

ser professor da UFF desde 1997 e,
como responsável pelas cadeiras de
Edificações e Tópicos de Planejamento,
ao longo desses 20 anos de ensina-
mentos, pôde formar uma geração de
engenheiros.

Entre outros, participaram da sessão so-
lene o deputado estadual e vice-prefeito li-
cenciado de Niterói, Comte Bittencourt,
que preside o Diretório Estadual do PPS;
o médico José Seba, secretário municipal
de Projetos Estratégicos, Ciência e Tec-
nologia; e Alkamir Issa, ex-secretário mu-
nicipal de Saúde; além de amigos,
familiares e admiradores.

Em ato realizado no Gabinete da Presidência

da Câmara, o funcionário Antônio Fernando

Ramos recebeu Moção de Congratulação e

Aplauso. A iniciativa foi do primeiro secretário

da Mesa Diretora, vereador Emanuel Rocha,

que destacou o trabalho de excelência que o

homenageado presta à Casa com “destaque e

competência aos cargos que lhe foram confia-

dos desde 1980”, por ser “um profissional alta-

mente gabaritado e qualificado”.

Atualmente Fernando Ramos atua no Setor de

Portaria. Aos 74 anos, viúvo, pai de três filhos

e avô de um menino com dez anos, ele co-

mandou durante 20 anos seguidos o Setor de

Controle de Bens. Indicado pelo presidente da

Casa, Paulo Bagueira, foi subsecretário da Ad-

ministração Regional do Barreto por seis anos.

Fernando entrou na Prefeitura de Niterói em

1965 e, desde 1980, está na Câmara.

Medalha
José Clemente

pela obra
de engenheiro

O Espaço Cinema da Câmara de Verea-

dores, em sua temporada 2017, exibe

mais dois filmes nacionais até novembro.

No dia 10 de outubro, será exibido “Ca-

randiru”, e fechando a programação, o

campeão de bilheteria “Tropa de

Elite” tem exibição marcada para 7 de

novembro. As sessões começam às 17

horas no Au-

ditório Cláu-

dio Moacyr,

no segundo

andar da

C â m a r a ,

com entrada

gratuita.

“Carandiru” conta a história de um médico,

interpretado por Luiz Carlos Vasconcelos,

que trabalha na prevenção da AIDS no pre-

sídio. Ele convive com a realidade do cár-

cere, a violência, superlotação das celas e

instalações precárias. Apesar disso, per-

cebe que existe solidariedade, organização

e uma grande vontade de viver. 

Com 2h 26min de projeção e direção

de Héctor Babenco, traz no elenco Milton

Gonçalves, Rodrigo Santoro, Ivan de Al-

meida, Caio Brat, Lázaro Ramos e Wag-

ner Moura, com participação especial da

ex-chacrete Rita Cadillac. O filme é ba-

seado no livro do médico Dráuzio Varella.

Polícia de confronto

“Tropa de Elite” mostra o dia-a-dia de um

grupo de policiais e de um capitão do Ba-

talhão de Operações Especiais (Bope), re-

presentado por Wagner Moura, que quer

deixar a corporação e tenta encontrar um

substituto para seu posto. Paralelamente

dois amigos de infância se tornam policiais

e se destacam pela honestidade e honra,

se indignando com a corrupção no bata-

lhão em que servem. O longa com cenas

de ação, drama e suspense tem 1h55min

de duração e é dirigido por José Padilha.  

Sandro condecora o engenheiro José Carlos André

Moção de Aplauso por bons serviços

Emanuel entrega a Moção a Fernando Ramos

Carandiru
no Espaço
Cinema
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Foi o prefeito Feliciano Sodré quem,

em 1913, mandou buscar na Alema-

nha as estruturas para montar o pri-

meiro quartel de bombeiros de Niterói.

Com apenas uma companhia para

combater pequenos incêndios, insta-

lada em 1889, a cidade recebeu a

notícia com grande expectativa. Por

conta da Primeira Grande Guerra

Mundial e com relações diplomáti-

cas rompidas com a Alemanha,

toda a estrutura metálica chegou

ao Brasil apenas em 1917.

Durante a Revolta das Barcas, em 1959, os péssimos

serviços prestados no transporte marítimo entre o Rio e

Niterói prestado pelo Grupo Carreteiro, os bombeiros

quase foram linchados. A população, revoltada com o

serviço e descontente com as tarifas cobradas, botou

fogo na Estação da Cantareira. Chamados para debe-

lar as chamas, os homens do Corpo de Bombeiros

foram hostilizados e tiveram as mangueiras furadas

para impedir o trabalho.

Daquela época até agora o trabalho não parou. Em

24 de agosto o quartel completou cem anos de ser-

viços prestados. O 3º Grupamento de Bombeiros Mi-

litares (3º GBM) conta atualmente com 105

bombeiros e responde também pelos destacamen-

tos de Charitas, Maricá e Itaipu. O 3º GBM trabalha

com uma viatura de salvamento, duas de água,

duas ambulâncias - sendo uma de suporte médico

avançado e outra intermediária com enfermeiro -,

um rabecão da Defesa Civil, um auto escada mecânica, três picapes

e uma saveiro, perfazendo um total de 11 carros. Já o 4º GMar (Gru-

pamento Marítimo de Salvamento) de Itaipu é ligado a segmento es-

pecífico da Corporação.

O 3º GBM Niterói, como órgão de execução, tem a função de prevenção

e combate a incêndios, salvaguardar bens materiais, buscas, salva-

mentos e socorros públicos no âmbito de sua respectiva área de atuação.

Atender às vítimas de acidentes, procurando dar socorro imediato ade-

quado e condições ideais de transporte aos hospitais; a fim de evitar o

agravamento das lesões e melhorar as condições de sobrevivência do

acidentado. O atendimento é voltado exclusivamente ao trauma como:

acidentes de trânsito, atropelamentos, ferimentos por arma de fogo ou

arma branca, queimaduras, soterramentos, acidentes de trabalho, ou

ainda problemas clínicos com risco iminente de morte.

O quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (3º GBM) na Rua Marquês do Paraná, Centro de Niterói, ganhou prédios anexos ao longo dos anos

A instalação original do quartel, feita com estrutura metálica comprada na Alemanha e instalada em 1917, é a mesma há cem anos 

Bombeiros completam
cem anos salvando vidas
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