
Servidores têm
atendimento
odontológico
Servidores efetivos e comissionados
já contam com tratamento odontoló-
gico, através da S&M Saúde  Den-
tal, que assinou convênio com a
Câmara de Niterói. Página 7

Espaço Cinema
vai voltar 
após o carnaval
A iniciativa pioneira da Câmara de
Niterói, do projeto Espaço Cinema,
voltará em março, com exibição
gratuita de filmes que contam a his-
tória política do país. Página 6
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Campanha
contra o crack
agora é lei
Foi sancionada a lei 3.046/13, de au-
toria dos vereadores Renato Cariello
e Bruno Lessa, determinando cam-
panhas nas escolas públicas de pre-
venção ao uso do crack. Página 15

Um ano bastante agitado por conta das demandas da nova administração municipal, de manifestações de rua que para-
ram o Brasil e intensos e acalorados debates em torno das mensagens encaminhadas pelo prefeito Rodrigo Neves domi-
naram a legislatura de 2013, que se encerrou com a votação pela Câmara de Vereadores (foto) da Lei Orçamentária Anual
(LOA) para 2014, primeiro orçamento elaborado integralmente pelo atual governo, que recebeu 171 emendas dos verea-
dores. Em meio a tudo isso a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, levantar problemas e
apontar soluções para o transporte público e a mobilidade urbana, e ainda dezenas e concorridas audiências públicas para
debater os mais variados temas de interesse da população não impediram que a legislatura se encerrasse dentro do prazo
e com a aprovação de todas as matérias.  Veja nas páginas 2 e 3 como foi a produção de cada vereador em 2013.

Ao fazer um balanço da atuação do conjunto de
vereadores niteroienses em 2013, o presidente da
Câmara, Paulo Bagueira, destacou que o desem-
penho foi “acima da média histórica”, e reafirmou
seu compromisso em ampliar, cada vez mais, a
participação popular nas decisões e nos eventos
promovidos pelo Legislativo. Páginas 4 e 5 Bagueira cobra mais empenho das autoridades na política de segurança

Atuação da
Câmara em 2013
acima da média

Legislatura produtiva

Aprovadas com
intenso debate
leis executivas
Após amplo debate em audiências
públicas, a Câmara de Vereadores
aprovou as 25 mensagens executi-
vas propostas pelo prefeito Rodrigo
Neves em 2013. Página 7
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Câmara
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de Niterói

Comissões Permanentes:

Um ano bastante agitado por conta da nova ad-
ministração municipal, de manifestações de rua
que pararam o Brasil e a cidade de Niterói e in-
tensos e acalorados debates em torno de proje-
tos encaminhados pelo atual prefeito dominaram
a legislatura de 2013 na Câmara de Vereadores.
Em meio a tudo isso a abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar, levantar
problemas e apontar soluções para o transporte
público e a mobilidade urbana, e ainda dezenas e
concorridas audiências públicas para debater os
mais variados temas de interesse da população,
deram o pano de fundo para um dos anos tam-
bém mais produtivos da Casa.

A movimentação em torno da criação de novos
partidos um ano antes das eleições para novos
deputados estaduais, federais, senadores, gover-
nadores e presidente da República fecharam o
leque de diferentes matizes que agitou a vida po-
lítica e administrativa da cidade.

A rotina de trabalho foi alterada por conta da ocu-
pação do plenário em agosto, mas não inibiu a
produção individual de cada vereador. As Indica-
ções Legislativas sugerindo obras e melhorias to-
talizaram  3.400 na última legislatura.

Em segundo lugar ficou a entrega de Moções,
atingindo a marca de 539; seguidas dos Requeri-
mentos, totalizando 309. Os projetos de lei che-
garam a 144, entre propostas dos vereadores e
mensagens-executivas. Projetos de Decreto Le-
gislativo somaram 66; foram realizadas 45 Au-
diências Públicas, elaborados 24 Projetos de
Resolução, e encaminhados três Projetos Substi-
tutivos.

Quem mais apresentou Moções foi o vereador
Paulo Eduardo Gomes (139); seguido por Leo-
nardo Giordano (43); e Paulo Bagueira (40).  An-
drigo de Carvalho apresentou 543 Indicações
Legislativas; Renato Cariello, 470; e Bruno Lessa,
398.

Leonardo Giordano apresentou 74 projetos de lei;
Bruno Lessa, 30; e Emanuel Rocha e Pastor Ro-
naldo, 25 cada um. No quadro ao lado, o levanta-
mento feito no Sistema Legislativo aponta a
produção de cada vereador ao longo da legisla-
tura de 2013.

2 — Dezembro de 2013

Produçã
em um an
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ução legislativa intensa
ano bastante agitado

3

n 543 Indicações
n 23 Moções
n 2 Projetos de Lei
n 2 Projetos de

Decreto Legislativo
n 1 Projetos de 

Resolução

n 63 Indicações
n 40 Moções
n 7 Projetos de Lei
n 2 Projetos de

Decreto Legislativo

n 1 Moção

*Assumiu em
novembro como
suplente da vereadora
Tânia Rodrigues

n 250 Indicações
n 33 Moções
n 25 Projetos de Lei
n 7 Projetos de

Decreto Legislativo
n 2 Projetos de Resolução

n 263 Indicações
n 3 Moções
n 1 Requerimentos
n 1 Projetos de Lei

n 203 Indicações
n 10 Moções
n 4 Projetos de Lei
n 1 Projetos de

Decreto Legislativo

n 79 Indicações
n 1 Moções
n 1 Requerimento
n 4 Projetos de Lei
n 1 Projetos de

Decreto Legislativo

Andrigo Bagueira

Betinho

Emanuel Rocha

Jose Vicente

Paulo Henrique

Rodrigo Farah Tania Rodrigues

Priscila Nocetti

Leonardo

Gallo

Beto da Pipa

Verônica Lima

Renatinho

Pastor Ronaldo

Henrique Vieira

Bruno Lessa

Vitor Júnior

Renato Cariello

Paulo Eduardo

Jayme Suzuki

Cal

n 100 Indicações
n 25 Moções
n  2 Requerimentos
n  3 Projetos de Lei
n  4 Projetos de

Decreto Legislativo

n 94 Indicações
n 11 Moções
n 21 Requerimentos
n 8 Projetos de Lei
n 2 Projetos de

Decreto Legislativo

n 252 Indicações
n 43 Moções
n 34 Requerimentos
n 74 Projetos de Lei
n 2 Projetos de

Decreto Legislativo
n 10 Projetos de Resoluções
n 1 Projetos de Substitutivo

n 130 Indicações
n 6 Moções
n 4 Requerimentos
n 6 Projetos de Lei

n 18 Indicações
n 3 Moções
n 3 Projetos de Lei

n 398 Indicações
n 29 Moções
n 75 Requerimentos
n 30 Projetos de Lei
n 4 Projetos de

Decreto Legislativo

n 13 Indicações
n 7 Moções
n 36 Requerimentos
n 10 Projetos de Lei
n 74 Projetos de

Decreto Legislativo
n 2 Projetos de 

Resolução

n 168 Indicações
n 18 Moções
n 37 Requerimentos
n 25 Projetos de Lei
n 19 Projetos Decreto

Legislativo
n 2 Projetos de Resolução
n 2 Projetos de Substitutivo

n 26 Indicações
n 11 Moções
n 5 Requerimentos
n 17 Projetos de Lei
n 9 Projetos Decreto

Legislativo
n 3 Projetos de Resolução
n 1 Projetos de Substitutivo

n 117 Indicações
n 13 Moções
n 11 Requerimentos
n 18 Projetos de Lei
n 2 Projetos de

Decreto Legislativo

n 12 Indicações
n 1 Projetos de Lei

n 13 Indicações
n 28 Moções
n 1 Requerimento
n 5 Projetos de Lei

n 4 Indicações
n 139 Moções
n 23 Requerimentos
n 9 Projetos de Lei
n 3 Projetos Decreto

Legislativo
n 3 Projetos de

Resolução

n 470 Indicações
n 4 Moções
n 2 Requerimentos
n 5 Projetos de Lei
n 2 Projetos Decreto

Legislativo

n 59 Indicações
n 4 Requerimentos
n 2 Projetos de Lei

Projetos de Substitutivo 3
Projetos de Resoluções 24
Mensagens-Executivas 25

Audiências Públicas 45
Projetos Decr. Legislativo 66

Projetos de Lei 144
Requerimentos 309

Moções 539
Indicações 3400

* Obs: O levantamento de dados foi realizado entre 9 e 18 de dezembro. Diferenças entre a produção individual dos vereadores e o saldo total podem ocorrer por conta de novas
matérias que entraram no Sistema Legislativo a partir desta data e após o início do ano.

O papel de cada vereador:
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4 — Dezembro de 2013

Ao fazer um balanço da atuação do conjunto
de vereadores niteroienses em 2013, o presi-
dente da Câmara, Paulo Bagueira, destacou
o desempenho “acima da média histórica”,
apesar do ano atípico, com mudança de poder
no município, manifestações de rua, ocupação
do prédio e grande número de mensagens po-
lêmicas enviadas pelo Executivo. As audiên-
cias públicas continuaram a dominar o cenário
de participação popular e os eventos que bus-
cam atrair a sociedade para o dia-a-dia do par-
lamento continuam firmes para 2014. A
acessibilidade total ao prédio histórico e a co-
municação com a população também estarão
na linha de frente para o próximo ano. Na ava-
liação do presidente a segurança pública foi um
dos temas mais debatidos entre os vereado-
res, cobrando  ações mais firmes por parte das
autoridades estaduais.

l As manifestações de rua e a ocupação
do plenário mudaram a rotina do Legisla-
tivo a ponto de atrapalharem a produção?

PAULO BAGUEIRA: Seria mentira afirmar que
a rotina foi a mesma e que a forma de trabalhar
não mudou. Mas serviu de estímulo ao invés
de desanimar. Tivemos um desempenho acima
da média histórica dos últimos anos e conse-
guimos, pela primeira vez, concluir na data
certa o encerramento do ano legislativo. Vota-
mos no último dia 12 de dezembro o orçamento
do município para 2014, isso nunca aconteceu
antes.

l Sessões extras tiveram que ser realiza-
das?

BAGUEIRA: Sim, somente mensagens enca-
minhadas pelo prefeito Rodrigo Neves foram
25. A maioria delas contou com audiências pú-
blicas para discussão com a sociedade orga-
nizada e a população de um modo geral. O
ritmo foi intenso. No meio de tudo isso ainda
abrimos e concluímos o trabalho de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito.

l Além das mensagens-executivas quan-
tos projetos de autoria dos vereadores

foram aprovados?

BAGUEIRA: Apesar do recesso de final de
ano, o Departamento Legislativo continua seu
trabalho e os números são atualizados a cada
dia. Até o dia 18 de dezembro 61 projetos de lei
entraram no sistema como aprovados, in-
cluindo os executivos. Cerca de 3.400 indica-
ções legislativas também foram apresentadas.
Foram expedidas 539 moções a diferentes per-
sonalidades e autoridades do município que se
destacaram durante o ano de 2013 e que me-
receram o reconhecimento público por parte da
Câmara. Os vereadores apresentaram, ainda,
309 requerimentos, a maior parte solicitando
informações sobre contratos e licitações reali-
zadas pelo Poder Executivo.

l Entre as muitas propostas encaminha-
das pelo Executivo quais considera mais
importantes?

BAGUEIRA:A que propõe mudanças no Cen-
tro da cidade através da Operação Urbana con-
sorciada e a que autorizou a operação de
crédito para construção da TransOceânica e do
Túnel Charitas-Cafubá. Considero fundamen-

tais. Foi uma demonstração de que a Câmara
espera que graves problemas, como a mobili-
dade urbana, sejam pelo menos amenizados.

lNesses dois exemplos citados o trabalho
da Câmara está encerrado?

BAGUEIRA: De modo algum. Agora vamos
acompanhar a execução das obras, a aplica-
ção dos recursos e exercer nosso papel fisca-
lizador em nome do cidadão. São obras

importantes e estaremos atentos a elas.

lEm todos os anos é sempre grande o nú-
mero de indicações. Para que serve a indi-
cação legislativa?

BAGUEIRA: A maioria é referente a solicita-
ções para que a Prefeitura, através de seus ór-
gãos e secretarias, realize algum tipo de
serviço em bairros onde é maior a participação
do vereador junto à comunidade. Poda de ár-
vores, troca de lâmpadas, reparo nas redes de
drenagem e asfaltamento são as indicações
mais apresentadas. O vereador trabalha como
um fiscal da comunidade, quando ele é atuante
na sua base as demandas não param de che-
gar.

l E os requerimentos?

BAGUEIRA: O requerimento é, também, um
importante instrumento de fiscalização que o
vereador dispõe para ver como estão sendo
empregados os recursos públicos do orça-
mento municipal. Muitas vezes, um ato publi-
cado no Diário Oficial sobre um determinado
contrato, convênio, licitação ou prestação de
serviço, gera ao legislador a necessidade de
se aprofundar sobre aquele assunto, o que é
salutar para a democracia.

l Que tipo de audiência pública atrai mais
a participação popular?

BAGUEIRA: Este ano realizamos 45 audiên-
cias públicas com grande presença de público.
Obviamente que as audiências que tiveram
como tema o projeto de lei que autoriza o mu-

Seria mentira afirmar
que a rotina foi a mesma
e que a forma de
trabalhar não mudou.

‘ ‘

Câmara com força total em 2014
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nicípio a realizar a Operação Urbana Consor-
ciada, visando à revitalização do Centro da ci-
dade, foram as que mais geraram debates e a
necessidade de maiores explicações por parte
do Executivo. No entanto, tivemos outras de
iniciativa dos vereadores que também rende-
ram uma boa participação popular.

l Poderia citar algumas?

BAGUEIRA: A que discutiu a reabertura da
Emergência do Hospital Universitário Antônio
Pedro foi uma das mais concorridas. Em outro
encontro o debate foi em torno da rede de
saúde privada que também passa por dificul-
dades. O transporte através da Baía de Gua-
nabara operado pela Barcas SA, a situação
dos ambulantes e a Operação Calçada Livre,
os planos de cargos dos servidores da
Guarda, da Educação e da administração di-
reta, a situação da população e da cultura
negra, os menores em situação de rua, a se-
gurança pública e muitas outras. Enfim, o
Poder Legislativo é o mais sensível às reivin-
dicações da população e qualquer tema que
se debate na cidade, repercute em nosso ple-
nário.

l A violência e a falta de segurança em
toda a cidade têm sido um tema recorrente
aqui na Câmara. Que tipo de propostas os
vereadores têm feito?

BAGUEIRA: A segurança pública é um tema

de responsabilidade do Estado, mas achamos
que os municípios podem contribuir muito.
Quase que em todas as sessões legislativas
discutimos a violência, a segurança tem sido
um tema rotineiro no nosso dia-a-dia.

l Especificamente o que a Câmara ob-
serva que falta à política de segurança?

BAGUEIRA: O policiamento ostensivo tem
sido o ponto fraco. Falta efetivo no Batalhão
de Niterói. A visibilidade da Polícia Militar nas
ruas é passageira. Se um crime de repercus-
são acontece, a polícia monta guarda. A coisa
esfria e a polícia some. As cabines de segu-
rança estão abandonadas, fica difícil. É pre-
ciso um planejamento policial e para isso
precisamos retomar o efetivo que a PM tinha
há alguns anos atrás.

l O secretário estadual de Segurança,
José Mariano Beltrame, foi convidado para
reunião com os vereadores?

BAGUEIRA: Diversas vezes. Enviamos ofício
pedindo uma nova audiência com ele, já que
uma vez conseguimos nos reunir com o se-
cretário; mas, agora, nunca obtivemos uma
resposta. Não há como negar a migração de
marginais do Rio para Niterói e São Gonçalo,
nem as autoridades da área conseguem mais
esconder. Agora estão anunciando algumas
iniciativas que esperamos sejam planejadas e

duradouras.

l O senhor apoia o projeto das Unidades
de Polícia Pacificadora?

BAGUEIRA: Sem dúvida, a ideia é muito boa;
mas não pode ficar restrita à Capital. O Bel-
trame tem focado suas ações apenas na ci-
dade do Rio de Janeiro e esquecido da Região
Metropolitana, da Região dos Lagos e demais
áreas do Interior. Agora anunciou a implanta-
ção de Destacamentos de Policiamento Os-
tensivo em duas áreas de Niterói. Ótimo, mas
queremos que toda a cidade seja atendida: a
Zona Sul, a Zona Norte, o Centro, a Região
Oceânica. Do contrário o bandido vai ser em-
purrado de uma área para outra e a polícia não
realiza um trabalho planejado e centrado para
toda a cidade. A audiência pública que deba-
teu a violência na Região de Pendotiba, por
exemplo, foi uma das mais concorridas e dei-
xou claro que a população deseja uma polí-
tica de segurança permanente e não ao sabor
dos casos de repercussão.

l Qual a expectativa do Legislativo para
2014? Alguns projetos já estão definidos?

BAGUEIRA: A expectativa é a melhor possí-
vel. Administrativamente vamos investir forte
na acessibilidade do prédio dando condições
de locomoção ao segundo andar e aos de-
mais setores para pessoas com deficiência. A
segurança interna da Casa também vai passar
por melhorias. Também temos planos para a
TV Câmara e toda a área de comunicação
entre o Legislativo e a população.

Vamos acompanhar as
obras, a aplicação dos
recursos e exercer nosso
papel fiscalizador.

‘ ‘

A população deseja
segurança permanente e
não ao sabor dos casos 
de repercussão.

‘ ‘
Não há como negar a
migração de marginais ,
nem as autoridades
conseguem esconder.

‘ ‘

4
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6 — Dezembro de 2013

Quilombo
dos Palmares

é o marco
da luta negra

O projeto Espaço Cinema, desenvolvido para consolidar a presença
da população na Câmara de Vereadores, retorna em 2014 após uma
rápida parada por conta das festas de fim de ano. A intenção é reto-
mar o projeto após o carnaval. Novos títulos, entre filmes de longa
metragem e documentários, estão sendo garimpados para exibição
ao público.

— É uma iniciativa pioneira da atual presidência e vamos continuar
e ampliar o projeto ao longo do próximo ano. Estudantes, professo-
res universitários e participantes de um modo geral têm nos procu-
rado para saber quando retornamos com as apresentações.
Decidimos aguardar o fim do recesso e o período de carnaval para co-
meçarmos a montagem da nova grade de filmes — revela Vinícius
Martins, coordenador de Comunicação da Câmara.

A exibição dos filmes acontece a cada última quarta-feira do mês,
sempre às 18 horas, no Auditório Cláudio Moacyr, que fica no se-
gundo andar do prédio da Câmara. A entrada é gratuita e 49 senhas
são distribuídas, às 17h30, meia hora antes do início das sessões.

O “Espaço Cinema”, ao lado do Programa Escola de Democracia,

das sessões transmitidas ao vivo pela Internet e as audiências públi-
cas, vai de encontro ao que deseja a atual legislatura, ou seja, a par-
ticipação cada vez maior da sociedade na vida do parlamento
municipal.

Os próximos filmes na lista de apresentação devem ser “Uma longa
viagem”, da diretora Lucia Murat; “Diário de uma busca”, dirigido por
Flavia Castro; “Serra da desordem”, com direção de Andréa Tonacci;
e “Corumbiara”, de Vincent Carelli.

Cinema na Câmara

“A Lei Áurea foi um marco, mas não repre-
senta a data ideal para comemorarmos a
consciência negra. O dia dedicado a Zumbi
é o nosso evento maior. O Quilombo de Pal-
mares chegou a ter mais de 20 mil negros e
Zumbi não aceitou acordo com o governo de
Pernambuco para libertar apenas os negros
refugiados em Palmares, queria a libertação
de todos os escravos no Brasil”, disse o pro-
fessor de História da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), Luciano Barbosa, ao
fazer uma análise histórica da força de traba-
lho do negro.

Segundo a avaliação do professor, a liber-
tação dos negros foi um acordo econô-
mico. “Os negros não foram inseridos na
sociedade após o fim da escravidão e as
encostas foram ocupadas como opção de
moradia. Foi o embrião que gerou as fave-
las. O capitalismo não pode acabar com o
racismo, a busca pelo lucro alimenta isso
tudo”, enfatizou o professor, durante au-
diência pública realizada no fim de novem-

bro pelo vereador Renatão do Quilombo.

Durante o encontro a questão do racismo am-
biental também foi debatido como ponto de
preocupação. Para os debatedores a espe-
culação imobiliária quer afastar remanescen-
tes dos quilombos de diversas áreas da
cidade. “Outro exemplo é o extermínio da ju-
ventude negra por conta da atual política de
segurança”, assegura Luciano.

A instalação do primeiro Quilombo, em Palmares, Alagoas, marca o início da consciência negra no Brasil

O Espaço Cinema exibe gratuitamente filmes que contam a história política
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Mensagens
do Prefeito
debatidas
e aprovadas

As 25 mensagens-executivas encaminha-
das pelo prefeito Rodrigo Neves em seu
primeiro ano de governo, movimentaram
a Câmara por conta das audiências públi-
cas e acaloraram os debates entre os ve-
readores. Os temas foram os mais
variados, indo de mudanças na estrutura
administrativa das secretarias, a planos de
cargos para servidores e autorização para
empréstimos no exterior. O Centro da ci-
dade poderá passar por profundas e radi-
cais mudanças com a aprovação das
Operações Urbanas Consorciadas (OUCs)
criando os Certificados de Potencial Adi-
cional de Construção (Cepacs).

Entre as principais propostas encaminha-
das pelo atual governo que passaram pelo
Legislativo está a que autoriza o Poder
Executivo a doar um terreno de proprie-
dade do Município, localizado no Sapê, ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), para
implantação do Campus Niterói. Outra
mensagem aprovada pelos vereadores
criou as coordenadorias municipais de Tra-
balho, Emprego e Renda; de Defesa dos
Direitos Difusos e Enfrentamento à Intole-
rância Religiosa; e de Acessibilidade, sem
aumento de despesas.

Ainda por indicação do prefeito foi extinta a
Niterói Terminais Rodoviários (Niter) e
criada a Superintendência de Terminais e
Estacionamentos. A Procuradoria-Geral do
Município teve aprovada a instituição do
Fundo Especial da Procuradoria, com au-
tonomia administrativa e financeira.

Foram aprovadas, também, a criação da
Companhia de Desenvolvimento Urbano de
Niterói (NitUrb); a extinção do Fundo Espe-

cial de Recuperação de Ativos e Investi-
mentos Municipais, o chamado Funfuturo;
alterada a nomenclatura do Fundo Munici-
pal de Urbanização, Habitação e Regulari-
zação Fundiária para Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social, ficando vin-
culado à Secretaria Municipal de Habitação
e Regularização Fundiária e aprovado o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) dos servidores da Fundação Muni-
cipal de Educação.

Durante a audiência pública sobre o PCCS
da Educação, o secretário Waldeck Car-
neiro, assegurou que o Plano “amplia van-
tagens, concede avanço de progressão e
incentiva o desempenho do servidor”. O se-
cretário lembrou que houve necessidade de
ajustes e decisão política para que fosse
aprovado já no primeiro ano de governo.

Participação popular em audiências públicas legitimou aprovação de mensagens propostas pelo Executivo

Uma boa notícia para os servidores da Câmara de Niterói. O Legis-
lativo firmou convênio com a S&M Saúde Dental e, desde outubro,
oferece atendimento odontológico para efetivos e comissionados. Se-
gundo Rosiléa Matta Rocha, diretora do Departamento Geral de Ad-
ministração e Recursos Humanos da Câmara, para atendimento
imediato o funcionário deve se dirigir à Rua Aurelino Leal 40, terceiro
andar, no Centro de Niterói, portando carteiras de identidade e fun-
cional para o cadastro e marcação de consultas. Para 2014 a meta é
viabilizar na sede da Câmara um consultório equipado para pronto
atendimento para consultas e exames de urgência.

Além das coberturas contratadas pelo convênio, na sede da em-

presa é oferecido tratamento ortodôntico com aparelhos fixos (me-
tálicos) ou removíveis, incluindo os exames de radiografia panorâ-
mica, telerradiografia do crânio com traçado com  putadorizado,
modelos de gesso para estudo da oclusão dos arcos dentários e
fotografias da face e da boca. 

Atendimento
odontológico em convênio

O convênio pode ser utilizado por toda a família dos servidores da Câmara

32_DEZEMBRO_2013 Revista Camara_CAMARA Niteroi_DEZEMBRO 2013  16/1/2014  17:36  Page 7



8 — Dezembro de 2013

NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
aguarda o trâmite legal do projeto de lei
236/2013 instituindo em Niterói o Pro-
grama Energia Limpa. O objetivo é incen-
tivar a utilização de eletricidade a partir
das energias solar, eólica, hidráulica e ou-
tras formas de geração com baixo impacto
ambiental em imóveis residenciais, co-
merciais e industriais. 

O Programa de Incentivo ao Uso de Ener-
gia Solar nas Edificações estabelecerá,
na sua regulamentação, os incentivos fis-
cais a serem concedidos e seu prazo de
validade. Diz o texto da lei que os incen-
tivos fiscais só serão concedidos caso os
equipamentos de geração de energia uti-
lizados apresentem certificado de quali-
dade, expedido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial (Inmetro). 

“Em decorrência do aquecimento global,
bem como o encarecimento das fontes de
energia, utilizar meios renováveis e bara-
tos é uma missão para o Estado como or-
ganizador da sociedade. Vale lembrar que
as energias alternativas são as formas
mais limpas existentes, por isso precisam
ter seu uso incentivado pelo Poder Pú-
blico”, diz Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apresen-
tou ao Departamento Legislativo da Câ-
mara de Vereadores a indicação legislativa
3.390/2013, onde sugere ao chefe do
Poder Executivo Municipal providências
no sentido de realizar a colocação de pla-
cas informativas de autorização para es-
tacionamento. 

A solicitação diz respeito às paradas de
veículos aos sábados, domingos e feria-
dos na Avenida Roberto Silveira, entre as
Ruas Domingues de Sá e Lopes Trovão,
no bairro de Icaraí. É também de autoria
do vereador Andrigo a indicação
3.298/2013, solicitando ao prefeito Ro-
drigo Neves que seja realizado serviço de
tapa buracos em Jurujuba. 

Segundo o vereador, a Avenida Carlos Er-
melindo Marins, principal via de entrada e
saída do bairro, no trecho que com-
preende o Clube Naval e o início do cal-
çamento de paralelepípedo, a situação
está muito difícil. “O estado de conserva-
ção da rua está péssimo, são muitos os
buracos que obrigam os motoristas a ma-
nobras bruscas, colocando em risco pe-
destres, principalmente crianças e idosos”,
diz o vereador, que preside a Comissão de
Esporte, Lazer e Turismo.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
teve aprovado em plenário o pedido de en-
trega da Moção de Aplausos 485/2013 ao
senhor Ary da Silva Graça Filho, por sua
eleição à presidência da Federação Inter-
nacional de Voleibol. 

Em sua justificativa revela que Ary Graça
passou a ser o quarto dirigente máximo do
organismo desde a sua fundação, em abril
de 1947. 

Ary já exerceu o cargo de presidente da
Confederação Brasileira de Voleibol, de
1997 até 2012. Nascido na cidade do Rio
de Janeiro, Ary Graça tem 70 anos. Ca-
sado, pai de três filhas e avô de sete netos,
foi jogador de vôlei nos anos 60 e 70. For-
mado em Direito pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio (PUC-RJ), começou
a carreira profissional em 1961. Sete anos
depois, migrou para o mercado financeiro.
“Graça, nos últimos 15 anos, teve como
grande mérito o desenvolvimento do volei-
bol nacional, pelas conquistas internacio-
nais e sua divulgação por todo o país, o que
fez com que o esporte tivesse o merecido
reconhecimento dentro e fora do Brasil”, diz
Betinho, um dos grandes incentivadores da
prática do vôlei em Niterói e criador do Pro-
jeto Viva Vôlei.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Bruno Bastos Lessa é autor do projeto de
lei 133/2013 onde determina que a Prefei-
tura de Niterói, em consonância com os
princípios estabelecidos na Lei
12.527/2011, publique em seu site oficial
informações sobre as Unidades Munici-
pais de Saúde. 

O projeto também pede a relação dos fun-
cionários lotados na mesma e as suas res-
pectivas especialidades. As informações
serão expressas de maneira sucinta, para
facilitar o acesso a qualquer pessoa, sem
que haja necessidade de prévio cadastra-
mento para acesso das informações. 

Diz o artigo terceiro que as informações
serão divulgadas acrescidas da data de
sua ultima atualização. “É notório que nos
dias atuais a transparência do Poder Pú-
blico para com os contribuintes é essen-
cial e bastante difundida em todos os
âmbitos de poder, Municipal, Estadual e
Federal. O advento e a difusão da internet
foram providenciais para melhorar a pro-
pagação da informação. A aprovação
deste projeto de lei é fundamental para
que os niteroienses não precisem deslo-
car-se para as unidades não conhecendo
os horários e médicos que lá trabalham”,
explica Lessa.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
apresentou Requerimento protocolado na
Secretaria da Mesa Diretora do Legislativo
sob o número 144/ 2013. Através do ins-
trumento legal, o vereador requer ao
Poder Executivo Municipal, informações
detalhadas sobre o valor dos salários dos
diretores da Companhia de Limpeza de Ni-
terói (Clin) bem como seus níveis de es-
colaridade. 

Em sua justificativa ao pedido, Beto da
Pipa informa que esta solicitação é para
que seja comprovada a compatibilidade do
nível de escolaridade do funcionário com o
referido cargo que ocupa. 

Beto também é autor da Moção de Aplau-
sos 521/2013 encaminhada ao chefe do
Posto de Vistorias do Detran de Niterói,
senhor Aladir Antunes Barbosa Junior. 

O homenageado também atuou na área
jurídica em empresas privadas e na
CBTU (Companhia Brasileira de Trens
Urbanos), foi superintendente de Logís-
tica da Secretaria de Educação de São
Gonçalo e voluntário em entidades de Ni-
terói, como pastorais da Juventude, da
Criança, Vicentino, Dom Bosco e Jufra
Franciscana.

Beto da Pipa (PMDB) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2620-3179
Gabinete 20

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, apre-
sentou a Indicação Legislativa 859/2013.
Nela, pede que o prefeito Rodrigo Neves
determine que o órgão responsável pela
Iluminação Pública, proceda a substituição
de lâmpadas na Travessa Petronilha Mi-
randa, no acesso pela Rua Doutor March,
em frente ao Clube Social do Barreto. 

Em sua justificativa informa que a solicita-
ção atende aos moradores residentes no
local citado, dando conta do clima de in-
segurança, devido a má iluminação cau-
sada por existirem varias lâmpadas
queimadas. 

Já a Indicação 10/2013 pede que a Pre-
feitura de Niterói, através da secretaria
municipal competente, execute obras de
recuperação do asfalto na Rua General
Castrioto, altura do número 572, também
no Bairro do Barreto. “Há muito tempo
existe um buraco de grandes proporções
nesta via, o que vem causando transtorno
aos moradores, comerciantes e pedestres
que por ali transitam”, explica o vereador
Milton Cal. O vereador é líder do Governo
na Câmara e primeiro vice-presidente da
Mesa Diretora. Ele também é vice-presi-
dente da Comissão de Desenvolvimento
Econômico e Indústria Naval.

Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41
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Henrique Vieira (PSOL)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha
aguarda o trâmite do projeto 100/2013
pelo qual fica proibida a exposição e pro-
paganda de cigarros em bares, bancas
de jornal e outros pontos de venda do
Município. 

O descumprimento da norma sujeitará o in-
frator as penalidades previstas na lei. Mul-
tas previstas no Código Tributário Municipal
na primeira autuação, sendo o dobro em
caso de reincidência, para pessoa física ou
jurídica; e cassação do alvará de funciona-
mento, após a instauração de processo ad-
ministrativo, para pessoa jurídica. “O projeto
de lei ora apresentado destina-se a res-
guardar a saúde pública, eis que a exposi-
ção, bem como a propaganda de cigarros é
um dos fatores que levam os jovens ao
vício. Valendo a pena mencionar que a
maioria dos estabelecimentos que expõem
a venda dos cigarros estão próximos às es-
colas”, revela Emanuel. 

As penalidades serão aplicadas de forma
cumulativa quando o infrator for pessoa ju-
rídica. A pessoa jurídica e seus sócios que
tiverem o alvará cassado ficam proibidos
de obter um novo, para o mesmo ramo de
atividade, pelo período de um mês na pri-
meira autuação.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
projeto 128/2013 para que as empresas
que trabalham com sistema de delivery e
atendimento ao cliente sejam obrigadas
a divulgar um número para receber pedi-
dos  via SMS (Short Message Service),
uma tecnologia amplamente utilizada em
telefonia celular para a transmissão de
mensagens de texto curtas. 

O SMS permite apenas dados do tipo
texto e cada mensagem é limitada a 160
caracteres alfanuméricos. As empresas
terão 60 dias para ampla divulgação do
número de comunicação com o cliente.

“Num mundo globalizado não há lugar
para discriminação de qualquer tipo. Em
2006, conforme dados da Organização
Mundial de Saúde, havia no planeta 140
milhões de portadores de deficiência au-
ditiva. No Brasil, são cerca de 5,7 milhões,
também segundo a OMS”, afirma Gallo. 

O vereador acrescenta que pretende,
com esta lei, “colocar positivamente Ni-
terói em evidência no contexto nacional,
possibilitando que os deficientes auditi-
vos possam exercer o mesmo direito dos
ouvintes, oferecendo acessibilidade aos
serviços”.

Henrique dos Santos Vieira Lima aguarda
o trâmite pelas comissões permanentes
do Legislativo para o projeto de lei
265/2013, proposto em co-autoria com os
vereadores de bancada Paulo Eduardo
Gomes e Renatinho. 

Alterando um artigo da Lei 2.559, de
11/06/2008, que, caso aprovada, terá a se-
guinte redação: “Nos eventos realizados
no Município será garantida a instalação
de banheiros adaptados às necessidades
das pessoas com deficiência.” 

Diz a justificativa do projeto que, “de
acordo com o Censo 2010, o número de
pessoas com deficiência motora no muni-
cípio de Niterói chega a 36.059 pessoas
(sendo 2.344 inteiramente, 9.856 com
grande dificuldade motora e 23.859 com
alguma dificuldade) em um universo de
478.562 habitantes na cidade, faz-se justo
que seja garantida também, quando da
realização de eventos, a instalação de ba-
nheiros químicos adaptados às necessi-
dades das pessoas com deficiência”. 

Segundo o autor este projeto é inspirado
na Lei 10.440/12, do município de Belo
Horizonte (MG), em vigor desde março do
referido ano.

Gallo (PROS)Emanuel Rocha (SDD)

NO PLENÁRIO

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69
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Jayme Suzuki (PSC) José Vicente Filho (PROS)

Jayme Bittencourt Suzuki realizou sessão
solene em novembro para entregar 18 mo-
ções de Congratulação e Aplausos aos
mais variados artistas envolvidos na vida
cultural de Niterói. 

Entre os agraciados estavam o pianista
Márvio Ciribelli; a escritora Mia Malafaia;
o maestro José Bernardo de Souza; o car-
tunista Dan; o artista Paulo Formaggini; a
atriz Rachel Penner; a bailarina Solange
Dantas; o ator Marcos Razeck; a cantora
Thaís Motta; o diretor teatral Eduard Roes-
sler; o cantor de sambas de enredo Gui-
lherme Kauã; o escritor Carlos Rikio
Suzuki; o pintor Carmo Soá; e o artista
plástico Marcelo Bittencourt.

E mais: a artista plástica, pianista e pro-
fessora, Cândida Boechat; a historiadora,
jornalista, atriz, diretora de teatro e crítica,
Lúcia Cerrone; a artista plástica Veronica
Debellian Accetta; o repórter-cinemato-
gráfico e documentarista, Mauricio Gui-
marães; a atriz Lucília Dowslley; o
cordelista sergipano João Batista Melo;
atriz, bailarina e professora de dança
Norma Lannes; o cordelista Divaldo Ri-
beiro, o Zé Gamela; a diretora de teatro
Maria Lina Rebelo; e o pintor Celmo Ro-
drigues, in memorian.

José Vicente Filho apresentou a indica-
ção legislativa 3.393/2013. Pelo instru-
mento legal pede ao Poder Executivo,
através de seu órgão competente e reti-
rada de uma grande pedra localizada à
Rua F, em frente ao número 169, no
Morro do Pires, na Engenhoca. 

Ele justifica que a pedra “necessita ur-
gentemente ser desfragmentada em vir-
tude de estar causando perigo e riscos a
vida da comunidade do local”. Acrescen-
tou que  aquela pedra já se deslocou uma
vez, “podendo se deslocar novamente”. 

Em outra indicação, de número 3.392/13,
José Vicente Filho pede que seja reali-
zada a troca de um poste de luz na Tra-
vessa Dona Inês, também na
Engenhoca. “O poste encontra-se total-
mente tombado e ameaçando cair em vir-
tude do desgaste do tempo, podendo
causar graves danos aos moradores do
local”, diz José Vicente. 

O vereador preside a Comissão Perma-
nente de Administração, Estatística e
Servidores Públicos do Legislativo; é vice
na Comissão de Saúde e Bem-Estar So-
cial; e membro em Defesa do Consumi-
dor e Direitos do Contribuinte.

2622-9742 
Gabinete 89

2613-6718
Gabinete 85

Leonardo Giordano (PT)

Leonardo Soares Giordano é autor do pro-
jeto de lei 62/2013 sobre a inclusão de pla-
cas informativas nas árvores do Campo de
São Bento, em Icaraí. Para fins de aplica-
ção desta lei, se entende que essas pla-
cas informem a espécie da árvore, bem
como seu nome técnico e seu nome po-
pular. 

“O Campo de São Bento é um espaço vi-
sitado pela família niteroiense a procura
de lazer. Enquanto crianças andam de bi-
cicleta e se divertem nos brinquedos, seus
pais passeiam, se distraem observando as
barraquinhas artesanais e cheias de qui-
tutes irresistíveis. A terceira idade também
é muito presente no parque e sempre po-
demos ver pessoas de todas as faixas etá-
rias caminhando e se exercitando. O vasto
conjunto de árvores que temos no Campo
de São Bento refresca e agrada a vista de
quem passa. No intuito do incentivo à pre-
servação e ao conhecimento, este projeto
vem com a sugestão de especificarmos
cada tipo de árvore presente nesse es-
paço tão aprazível do nosso município”,
diz Leonardo Giordano. 

O vereador é autor da lei, já sancionada
pelo prefeito, que proíbe a poda danosa
em árvores da cidade.

2620-6754
Gabinete 36
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NO PLENÁRIO

Paulo Henrique (PPS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, deseja que todas as bibliotecas
das escolas públicas e particulares de
ensino fundamental e médio no municí-
pio disponibilizem Bíblias Sagradas im-
pressas em braile e em áudio para os
estudantes de Niterói. Através do projeto
de lei 110/2013 o autor ressalta que,
sendo a Bíblia o primeiro livro impresso
do mundo, um exemplar daquela obra
deverá ficar em local de destaque na bi-
blioteca das escolas, devendo ser dispo-
nibilizado aos alunos sempre que algum
deles solicitadar. 

Durante a semana que antecede o Dia do
Livro, será permitido às instituições que
assim desejarem distribuir exemplares da
Bíblia nos pátios das escolas, desde que
acordado previamente com a direção es-
colar. 

“Este Projeto de Lei tem a finalidade de
contemplar aos deficientes visuais da
rede pública e particular de ensino fun-
damental e médio, o acesso aos textos
da Bíblia como fonte de conhecimento e
edificação”, conta Ronaldo. As despesas
decorrentes da execução desta lei corre-
rão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Paulo Henrique da Silva Oliveira apresen-
tou o projeto de decreto legislativo de nú-
mero 44/2013, concedendo o Título de
Cidadão Niteroiense ao doutor Elio Fer-
reira de Souza, como forma de enaltecer
os relevantes serviços prestados à popu-
lação no cenário jurídico de nossa cidade.
Nascido no ano de 1952, no município de
Itaocara (Região Norte do Estado do Rio
de Janeiro), escolheu Niterói para residir,
aonde chegou em 1973, com objetivos a
alcançar. 

“Era um jovem cheio de sonhos e logo co-
meçou a trabalhar e estudar, preparando-
se para o vestibular. Casou-se com
Sandra Regina da Silva Guimarães, há 36
anos, com quem teve dois filhos: Kamille e
Elio Junior. Durante esses anos de casa-
mento residiram em vários bairros da ci-
dade, tais como Largo do Barradas,
Barreto, Fonseca e, finalmente, Jardim
Icaraí, por 26 anos. Como profissional do
setor jurídico e membro da Comissão Ar-
quidiocesana da Pastoral Familiar de Ni-
terói, atuou por muitas vezes, em palestras
para jovens noivos em preparação para a
vida matrimonial, dissertando sobre os 'As-
pectos Jurídicos do Matrimônio' segundo
o Direito Canônico”, afirma o vereador
Paulo Henrique.

Pastor Ronaldo (PROS)

2613-6814
Gabinete 50

2620-3732
Gabinete 87

Paulo Eduardo Gomes acompanha o trâ-
mite do projeto de resolução 09/2013 que
dispõe sobre a transmissão ao vivo pela
internet, das sessões, reuniões de comis-
sões, audiências públicas e processos li-
citatórios realizados pela Câmara, bem
como a disponibilização de audiovisual
das atividades. 

Pela proposta os vídeos, áudio e imagem,
devem permanecer disponíveis no site do
Legislativo, podendo ser visualizados e
baixados, vinculados às notas taquigráfi-
cas das respectivas atas, com ferramenta
de busca apropriada. Independentemente
da disponibilização pela internet dos ví-
deos, será franqueado aos cidadãos o
acesso a todo o material de posse da Câ-
mara pertinente às suas atividades, per-
mitindo cópias. 

“Buscando a concretização do princípio da
publicidade, que deve nortear a atuação da
administração pública, bem como do direito
dos cidadãos em serem informados sobre
a atuação de seus representantes parla-
mentares, este Projeto de Resolução se
apresenta como mais uma ferramenta em
favor dos crescentes anseios da sociedade
por uma maior transparência na adminis-
tração pública”, revela Paulo Eduardo.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72
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Priscila Nocetti (PSD) Renato Cariello (PDT)

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
requerimento de informações número
36/2013 pelo qual solicita ao presidente da
Fundação Municipal de Saúde de Niterói
esclarecimentos sobre quantos e quais
são os postos de saúde na cidade ligados
ao Programa Médico de Família (PMF). 

O documento também pede que sejam
descritas a disposição das especialidades
dos profissionais de saúde em cada um
dos postos e a situação sobre os atendi-
mentos odontológicos e ginecológicos. 

“Temos recebido inúmeras reclamações
em nosso Gabinete, por email, telefone e
nas ruas a cerca da inexistência de aten-
dimento ginecológico e odontológico nos
postos de saúde ligados ao Programa Mé-
dico de Família dentro de alguns bairros”,
explica a vereadora Priscila Nocetti. 

Ela também é autora do pedido de infor-
mações 264/13 sobre a formalização de
contrato de gestão entre a Fundação de
Saúde e a organização social Instituto de
Desenvolvimento Institucional e Ação So-
cial (Ideias), relativo a gestão e adminis-
tração do Hospital Municipal Infantil
Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, situado
no bairro do Fonseca.

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho,
aguarda análise e liberação por parte da
Comissão de Educação da Câmara do
projeto de lei 232/2013. Em co-autoria
com os colegas Paulo Eduardo Gomes e
Henrique Vieira, estabelece a necessidade
de oferecer creches noturnas para rece-
ber, abrigar, acolher, cuidar e proteger
crianças de zero a seis anos de idade,
cujos pais ou responsáveis trabalhem du-
rante a noite e não tenham com quem dei-
xar os filhos. Os responsáveis deverão
apresentar documentação comprovando
que trabalham à noite. 

As creches noturnas deverão atender, pre-
ferencialmente, as crianças cujos pais
comprovem não possuir familiares que
possam ajudá-las e que comprovem não
possuir condições sócio-econômicas que
os possibilitem pagar para que cuidem das
crianças. 

“O Programa criado por esta lei tem por
objetivo crucial investir na formação psi-
cológica, emocional e moral de nossas
crianças, evitando situações como aban-
dono, violência, abuso e negligência fami-
liar ou social”, ressalta Renatinho, que
preside a Comissão de Direitos Humanos,
da Criança e do Adolescente.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor da proposta que trata da proibição
de solventes tipo thinner e qualquer outro
produto que contenha em sua composi-
ção substância tóxica, a menores de 18
anos de idade.

Protocolado com o número 134/2013, de-
termina, em seu artigo 2º, que os estabe-
lecimentos responsáveis pela venda
destes produtos sejam obrigados a man-
terem em seus cadastros as informações
pessoais do comprador, atrelando-as ao
produto vendido. 

Ao infrator será aplicada multa, conforme
define o Código Tributário Municipal e
equivalente ao dobro do valor da anterior,
em reincidência. “O presente projeto tem
como objetivo o controle na comercializa-
ção de solventes no município de Niterói. 

O thinner é utilizado como um solvente in-
dicado na diluição de esmaltes sintéticos,
tintas e vernizes, primers, sendo muito
empregado em oficinas de funilaria e pin-
tura de automóveis ou até mesmo para o
uso doméstico na limpeza geral. Trata-se
de um produto altamente tóxico, pois con-
tém em sua composição, hidrocarboneto”,
conta Cariello.

Renatinho (PSOL)

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior é autor
da indicação legislativa 2.207/2013 pe-
didndo que seja enviado um ofício ao pre-
feito solicitando providências para que a
Empresa de Moradia, Urbanização e Sa-
neamento (Emusa) execute obras de pa-
vimentação e drenagem na Rua Jornalista
Mario Dutra (antiga Rua 03), no Lotea-
mento Maravista, em Itaipu. 

Justifica o vereador que o estado precário
do logradouro tem-se agravado em perío-
dos de chuva. Também é de autoria do ve-
reador Vitor Júnior a indicação 1.865/2013
para que a Emusa realize, com urgência,
obras de pavimentação em parte da Rua
Jéferson Rocha, no trecho compreendido
entre as avenidas Ewerton da Costa Xa-
vier (antiga Avenida Central) e Professora
Romanda Gonçalves, também em Itaipu. 

“É uma situação parecida com a Rua Jor-
nalista Mario Dutra. Quando está sol, a
poeira é insuportável; já nos dias de
chuva, a via fica intransitável ocasionando
desconforto, trazendo a proliferação de
mosquitos e tornando o ir e vir dos mora-
dores um verdadeiro martírio”, conta Vitor
Júnior. Ele preside a Comissão de Fiscali-
zação Financeira, Controle e Orçamento
da Câmara.

2621-0505
Gabinete 11

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é autor da indicação
legislativa 965/2013 sugerindo providên-
cias, junto ao órgão competente, no sentido
de se fazer a inclusão da prática da ca-
poeira nas atividades das creches munici-
pais. 

Em sua justificativa o vereador ressalta que
a capoeira, “esta arte de origem contro-
versa e que ainda desperta muita polêmica,
emergiu no bojo das camadas populares e
adentra as instituições públicas e privadas
de forma arrebatadora e efusiva. Sendo
capaz de, em pouco mais de 400 anos de
trajetória, estar presente na maior parte das
escolas, clubes, universidades, academias,
dentre outros, se firmando com força em
vários países do mundo. E é esta força que
faz sua expansão pelo mundo e, em parti-
cular, na Educação Infantil”. 

Segundo dados fornecidos por Sérgio Luís
de Souza Vieira, presidente da Confede-
ração Brasileira de Capoeira (CBC), a ca-
poeira hoje é praticada oficialmente em
132 países, tendo como instituições para
administrar a modalidade no Brasil, 84
Ligas Regionais e Municipais, e 24 Fede-
rações Estaduais. No âmbito internacional
existe a Federação Internacional de Ca-
poeira (FICA).

Verônica dos Santos Lima deu entrada no
Departamento Legislativo e aguarda o trâ-
mite pelas comissões do projeto de lei
259/2013. Pela matéria, torna obrigatória a
instalação de câmeras de vídeo nos cen-
tros de terapia intensiva de hospitais pú-
blicos, privados, clínicas e casas de saúde
localizadas e estabelecidas no município
de Niterói. 

O equipamento deverá registrar, ininter-
ruptamente, todos os procedimentos rea-
lizados nas unidades hospitalares e as
imagens serão armazenadas pelo prazo
mínimo de 180 dias e disponibilizadas
imediatamente quando solicitadas pelo pa-
ciente ou seu representante legal. 

O projeto também prevê que será disponi-
bilizado link na Internet com acesso me-
diante senha para o responsável legal do
paciente acompanhar, em tempo real, todo
o procedimento realizado nos centros de
terapia intensiva, salvo quando o médico
responsável pelo procedimento se mani-
feste, fundamentadamente, em contrário. 

Fica vedada a utilização e publicidade das
imagens do paciente, a fim de resguardar
a sua intimidade, salvo se houver autori-
zação do paciente ou representante legal.

Verônica Lima (PT)

2613-6832
Gabinete 42

2613-0505
Gabinete 10
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Três personalidades envolvidas com a vida
cultural da cidade de Niterói e com a histó-
ria política do País foram homenageadas
pelo vereador Bruno Lessa. Os professo-
res Neide Barros Rêgo e Marcio Rys Mei-
relles de Miranda receberam as medalhas
Felisberto de Carvalho e José Clemente
Pereira, respectivamente. Já o advogado
Marcello Augusto Diniz Cerqueira recebeu
o Título de Cidadão Niteroiense.

O advogado Marcelo Cerqueira foi o último e
mais esperado homenageado da noite. Nas-
cido no bairro do Grajaú (Zona Norte do
Rio), ele agora é o mais novo Cidadão Nite-

roiense. Conhecido por sua trajetória de
lutas em defesa dos perseguidos pela dita-
dura militar, Marcelo Cerqueira trouxe à Câ-
mara diversas personalidades do mundo
jurídico, entre eles o presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), Wadih Damous.

Neide Barros Rêgo, além de professora é
declamadora, poetisa, antologista, cantora
e esperantista, com uma trajetória dedicada
a vida pública e literária fluminense. Du-
rante o evento a poetisa aproveitou para
declamar algumas de suas poesias e can-
tou, com sua voz inconfundível, “Ave

Maria”, de Shubert.

Marcio de Miranda, professor universitário
e também pesquisador, advogado e admi-
nistrador, foi agraciado com a Medalha
José Clemente Pereira. Marcio é especia-
lista em Engenharia de Produção, Direito
Processual e Direito Penal.

_ Vivemos um dia especial e estamos muito
felizes em poder homenagear e reconhe-
cer o valor de pessoas que se destacaram
nas suas respectivas áreas, Cada um deles
lutou o bom combate nas suas diferentes
trincheiras _ destacou Bruno Lessa. 

Cidadãos
de destaque 

na vida
da cidade

O advogado Marcelo Cerqueira foi um dos homenageados pelo vereador Bruno Lessa

Campanhas permanentes sobre a in-
clusão de medidas de prevenção, cons-
cientização e combate ao uso do crack
a serem realizadas nas escolas públi-
cas são, agora, objeto de lei. O prefeito
Rodrigo Neves sancionou a Lei
3.046/2013, oriunda do projeto 37/13, de
autoria dos vereadores Renato Cariello
e Bruno Lessa.

Para implementação da campanha, cada
escola criará uma equipe multidiscipli-
nar com a participação de docentes, alu-
nos, pais e voluntários, visando a
promoção de atividades didáticas, infor-
mativas, de orientação, conscientização
e prevenção ao uso do crack.

_ Temos que prevenir e combater o

crack não só dentro das escolas, mas
fora de seu ambiente. Tanto professo-
res como os funcionários de um modo
geral precisam estar capacitados sobre
as formas de prevenção e solução
deste grave problema que assola as
ruas das cidade brasileiras, inclusive
Niterói _ diz o vereador Cariello, que
preside a Comissão de Segurança da
Câmara.

Alguns dos objetivos das campanhas,
segundo a lei publicada em outubro
desse ano, é incluir no Regimento Es-
colar regras normativas de prevenção;
esclarecimento dos aspectos legais e
dos riscos à saúde dos usuários; e
saber identificar um usuário no am-
biente escolar.

_ Queremos integrar a comunidade, as
organizações sociais e os meios de co-
municação nas ações multidisciplina-
res. Paralelamente também temos
como foco coibir atos de agressão, dis-
criminação, humilhação, constrangi-
mento ou violência contra as vítimas
dessa epidemia – explica Bruno Lessa.

A lei sancionada prevê a realização de
debates, encontros para reflexão, orien-
tação aos pais e familiares e inclusão
do tema no calendário escolar. A Se-
cretaria Municipal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia está autorizada a
realizar convênios e parcerias para in-
crementar as ações e, para tanto, terá
dotação orçamentária especial para
este fim. 

Campanha de combate ao crack 
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

Em sua quarta reportagem sobre a história
das medalhas legislativas oferecidas pela
Câmara e a trajetória de vida de cada
patrono,Câmara em Revista, traz
em sua quarta edição, João Ba-
tista Pettersen Mendes. Pelo
projeto de lei 03/2008, em
26 de março de 2008, por
iniciativa do vereador
Paulo Eduardo Gomes,
foi criada a honraria
através da resolução
3.011/08.

— Pettersen era um
exemplo ético de pro-
motor de justiça e conti-
nuou nessa conduta
enquanto exerceu seu
mandato como vereador.
Aqui ele destacou-se na de-
fesa da ética e na total transpa-
rência com que deve ser tratada a
vida pública. Sua atuação na defesa
da moralidade pública era implacável —
diz Paulo Eduardo, no livro dos professores
Antoane Rodrigues e Jean Pierre Guerra Domin-
gues, “Patronos das medalhas da Câmara Municipal de Ni-
terói”, produzido pelo Arquivo da Câmara Historiador Divaldo Aguiar
Lopes.

Nascido em 24 de junho de 1948, no município de Cambuci, já em
1969, como estudante de Direito, participava da fundação da união
dos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF). Em 70,
fez parte do Conselho Universitário e nos diversos diretórios formados
na UFF. Foi também do Diretório Central dos Estudantes (DCE) na luta
pela conscientização política no interior das universidades.

Pettersen formou-se me 1971, trabalhou como advogado civil e como
assessor jurídico na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empregados de Furnas, entre 72 e 74. Como procurador, trabalhou na

Prefeitura de Magé. Por concurso público
foi nomeado procurador de justiça do

Estado do Rio de Janeiro, em
1974. Exerceu suas funções

nos municípios de Cabo Frio,
Cachoeiras de Macacu,

Casimiro de Abreu, Niló-
polis, Niterói, Rio Bo-
nito, Rio de Janeiro e
São Fidélis. Ganhou
destaque ao atuar
contra grileiros e po-
líticos corruptos.

Conforme pesquisa
dos professores An-
toane Rodrigues e

Jean Pierre Domin-
gues recebeu várias

ameaças de morte en-
quanto atuou em Niterói

como promotor criminal. Na
Curadoria do Meio Ambiente foi

um dos pioneiros na defesa das
teses referentes a degradação da Na-

tureza. Foi duro e decisivo para que a
Usina Nuclear de Angra dos Reis só funcionasse

após a criação de um plano de evacuação da área em
caso de acidente.

Ainda em Niterói conseguiu embargar a construção de um edifício em
frente a Pedra de Itapuca. Morando em Pendotiba, concorreu a uma
cadeira na Câmara em 1992, sendo suplente na legislatura de 1993 a
1996. Nas eleições de 97 foi um dos vereadores mais votados. Foi pro-
fessor de Processo Penal na Sociedade Universitária Augusto Motta
(SUAM) e de Direito Ambiental no Centro Cultural Cândido Mendes.

Bom orador, atento aos problemas da cidade e fascinado pelo Direito,
João Batista Pettersen promovia palestras, organizava obras literárias,
escrevia artigos e atuava ao lado dos mais carentes de justiça. Vítima
de um aneurisma cerebral, morreu em 1998, aos 50 anos.

16 — Dezembro de 2013

João Batista Pettersen:
ética e justiça

A medalha João Batista Petersen foi criada em

2008, vereador e promotor público que se

destacou pela transparência e ética
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