
Melhorias na
Câmara para o
povo e servidores 
Melhorias no prédio para maior con-
forto dos frequentadores e benefícios
como um plano odontológico para os
servidores marcaram a administra-
ção da Câmara em 2014. Página 7

Jornalistas dão
posse à diretoria
na Câmara
A Câmara de Vereadores serviu de
palco para a cerimônia de posse da
nova diretoria do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Estado do
Rio de Janeiro. Página 16
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Mudanças 
no vale social 
em  debate
A Comissão do Idoso e da Pessoa
com Deficiência debateu as mudan-
ças no vale social, que teriam redu-
zido à metade a concessão de
passes para ônibus. Páginas 2 e 3

O clínico geral e ex-secretário municipal de Saúde Agnaldo Zagne foi triplamente homenageado na Câmara
de Vereadores. Em uma única sessão solene ele recebeu o título de Cidadão Niteroiense (proposto pelo ex-
vereador e hoje deputado estadual Comte Bittencourt) e  as medalhas José Clemente Pereira e Albert Sabin
(entregues pelo vereador Carlos Magaldi, na foto com o homenageado). A cerimônia foi bastante concorrida,
lotando o plenário Brígido Tinoco com amigos, familiares, admiradores, colaboradores, ex-pacientes, médi-
cos, enfermeiros, diretores de hospital e três ex-reitores da Universidade Federal Fluminense. Página 4

A proposta do Executivo de  criação da Fundação Es-
tatal de Saúde de Direito Privado para gerir o pro-
grama Médico de Família foi discutida em audiência
pública convocada pela Comissão de Saúde da Câ-
mara. Segundo a prefeitura, a fundação resolveria o
problema apontado pelo Tribunal de Contas do Es-
tado na gestão de recursos hoje repassados a asso-
ciação de moradores. Página 5

Fundação para
o Médico de Família

Honras ao doutor do bem 

Saúde foi 
tema recorrente
em 2014
Projetos, protestos, debates e au-
diências sobre Saúde foram fre-
quentes em 2014. A reabertura da
emergência do Hospital Antonio
Pedro voltou à pauta. Página 6

Veronica Lima, secretária Maria Célia e Paulo Eduardo Gomes na audiência
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Comissões Permanentes:

Em 3 de dezembro, Dia Internacional de Luta da Pes-
soa com Deficiência, pacientes, familiares e repre-
sentantes de instituições que prestam assistência
especializada em Niterói lotaram o plenário da Câ-
mara. Convocado pela Comissão do Idoso e da Pes-
soa com Deficiência, presidida por Tânia Rodrigues,
o ato teve como tema principal a limitação do número
de passagens gratuitas para pacientes e seus acom-
panhantes em Niterói. Com a unificação do cadastro
houve redução de 60 para 30 passes mensais.

Segundo Dora Nadja, coordenadora da Secretaria
Estadual de Transportes para emissão do passe-livre
social, o convênio proposto pelo Estado não reduziu
o número de passagens.

— O convênio quer unificar os critérios para que os
deficientes tenham os mesmos direitos e evitar que
uma pessoa tenha vários documentos de identifica-
ção. Muita gente tem um para o ônibus, outro para as
barcas, o trem. Os municípios é que definem quan-
tas vezes podem ser usados e sua área de abran-
gência. O Estado não quer restringir direitos —
explica Dora.

Para a vereadora Tânia Rodrigues a unificação dos
convênios “não serve para nada”, melhor seria andar
com vários cartões. Coordenadora técnica geral da
Sociedade Pestalozzi, Jussara Silvia de Freitas, con-
firma que os usuários não estão conseguindo dar
continuidade ao tratamento.

— A Andef (Associação Niteroiense dos Deficientes
Físicos) e a Pestalozzi, até por conta de sua locali-
zação geográfica, muito próximas de São Gonçalo,
recebem muitos pacientes do município vizinho que
não têm como chegar depois da assinatura do con-
vênio. Mais de 50% de nossos pacientes estão dei-
xando o tratamento de lado. Prestamos atendimento
a pessoas de todos os municípios da Região Metro-
politana II — assegura.

De acordo com o promotor de Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência do Ministério Público, João

Audiênci
de acesso d
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Promotor João Carlos Brasil de Barros diz que tem recebido muitas reclamações de beneficiários do vale-social que não estão conseguindo mais viajar de ônibus

Carlos Brasil de Barros, a alegação das em-
presas de ônibus da existência de fraudes não
serve para justificar a interrupção de um direito.

— O excesso de reclamações que chegam à
Promotoria e, por outro lado, as explicações
simplórias das empresas precisam acabar. São
reclamações sobre fraudes, acompanhantes
que são barrados, dificuldades de recadastra-
mento e corte do número de viagens. Vamos
juntar todas numa só e transformar em ação
coletiva — conta o promotor.

Até agora, apenas 35 dos 92 municípios flu-
minenses aderiram à unificação do modelo
de passe-social. Conforme Dora, Petrópolis
optou por não limitar o número de passa-
gens, o que pode ser feito por qualquer outra
cidade. Pacientes menores de 18 anos e

doentes mentais têm direito a acompa-
nhante, já deficientes visuais e auditivos
ficam sujeitos a decisão médica.

Presente ao encontro, Márcio Barbosa, supe-
rintendente do Sindicato das Empresas de
Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Ja-
neiro (Setrerj), disse que não tem como definir
se o paciente necessita ou não de acompa-
nhante e que as empresas seguem o que de-
termina o laudo médico.

Na avaliação do presidente do Conselho Mu-
nicipal das Pessoas com Deficiência de São
Gonçalo, Carlos Raimundo de Castro, o defi-
ciente deveria ser ouvido sobre questão que só
ele conhece tão bem.

— O Estado, os municípios, as empresas de

ônibus, todos deliberam sobre um tema que
eles não conhecem. Esses órgãos não repre-
sentam os deficientes, legislam sobre o que
não sabem. Nós temos que sair de São Gon-
çalo para fazer perícia na Gávea, é uma falta
de respeito ainda cortarem as passagens — la-
menta Carlos Raimundo de Castro.

Além dos já citados participaram da audiên-
cia pública sobre passe-livre social a coor-
denadora municipal de Acessibilidade,
Carmem Fogaça; e os vereadores Henrique
Vieira, Paulo Eduardo Gomes e Renatinho.
Para Vieira, se a questão é evitar fraudes,
os contratos de concessão para as empre-
sas deveriam ser suspensos. Já Paulo
Eduardo diz que se houver vontade política
é fácil saber a quantidade e quanto custa às
empresas o vale social.

ncia pública debate limite
so de deficientes aos ônibus
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Voluntárias e coordenadoras dos núcleos do Projeto Gugu de ginás-
tica para a terceira idade foram homenageadas durante sessão so-
lene na Câmara Municipal de Niterói, organizada pelo vereador Carlos
Magaldi. O presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira, também
participou do evento e lembrou que em 2015 o projeto estará come-
morando 20 anos de atividades.

Idealizador do projeto, o médico Carlos Augusto Bittencourt dividiu a
mesa de trabalho com a sua esposa Regina Bittencourt, que dirige o
programa e Silvana Ribeiro dos Santos, coordenadora técnica. Para
Gugu, o projeto, que nasceu de forma voluntariosa e sem recursos, é
hoje um exemplo para o país e merece todo o reconhecimento.

— Oferecia de forma gratuita e voluntária aulas de ginástica na Praia
de Icaraí e um dia o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira me convidou
para levarmos as aulas para outros bairros. Hoje são 40 e, no ano que
vem, teremos 44 núcleos na cidade — disse Bittencourt.

Para o vereador Magaldi, o Projeto Gugu é um exemplo que deve ser

levado às outras cidades e merece ser estimulado e apoiado pelo
poder público; sendo “sinônimo de um trabalho bem sucedido”.

— Além dos 40 núcleos, temos o nosso coral e a dança de salão, to-
talizando 42 homenageadas nesta oportunidade — afirmou Regina Bi-
ttencourt.

A solenidade também homenageou as voluntárias Talita Caldas Salim
Saker, há 18 anos integrando o Núcleo de Icaraí e Iara Coutinho Cruz,
que há 17 anos atua no Núcleo do Fonseca.

Voluntárias do Gugu
são homenageadas

Uma tríplice homenagem. Nada menos que
duas medalhas e um Título de Cidadão Nite-
roiense recebeu, numa mesma sessão so-
lene, o médico Agnaldo Luiz Lessa Zagne na
Câmara de Vereadores. Amigos, familiares,
admiradores, colaboradores, ex-pacientes,
médicos, enfermeiros, diretores de hospitais,
três ex-reitores da Universidade Federal Flu-
minense (UFF) estavam presentes ao evento.
O vereador Carlos Magaldi, bastante emo-
cionado, lembrou o recente problema de
saúde que teve e o atendimento recebido do
doutor Agnaldo.

Proposta por Magaldi, a noite especial lotou
todas as galerias e o plenário em torno da en-

trega das medalhas José Clemente Pereira
e Albert Sabin. O Título de Cidadão foi entre-
gue pelo deputado estadual Comte Bitten-
court (PPS), que o propôs quando era
vereador e não teve oportunidade de entregá-
lo ao médico, há mais de 20 anos.

— Saúde e educação estão unidas nesta
noite, pois Zagne participou da formação de
muita gente. Vinte anos depois, por conta da
agenda de ambos, faço a entrega desta sim-
ples e merecida homenagem — disse Comte.

Os ex-reitores da UFF Cícero Fialho, Rogério
Benevento e José Luiz Martins Romeo; o em-
presário Elísio Moreira da Fonseca; persona-

lidades do mundo político como Hamilton Pi-
tanga, Michel Saad, Paulo Eduardo Gomes
e Gegê Galindo, e muitos outros que integra-
ram o governo de Jorge Roberto Silveira
quando Zagne assumiu a Secretaria Munici-
pal de Saúde, ouviram atentos a apresenta-
ção feita pelo médico Josier Villar, colega e
amigo de longa data.

— No Hospital Orêncio de Freitas, Agnaldo
Zagne foi responsável por grandes inovações
no tratamento de pacientes com problemas
no aparelho digestivo. Sempre foi assim onde
trabalhou. Era e ainda é de uma dedicação
muito grande a todos os que estão sobre
seus cuidados — disse Josier.

Zagne,
o doutor do

bem, recebe
honrarias O vereador Carlos Magaldi condecora o médico Agnaldo Zagne em sessão solene

Magaldi, Gugu e Bagueira com duas das homenageadas
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Buscar uma nova forma para gerir o Pro-
grama Médico de Família (PMF) e dar su-
porte a outras ações na área de saúde
pública. É o que propõe a Fundação Estatal
de Saúde de Direito Privado (FESaúde). A
solução atual vem dos anos 90, com recur-
sos repassados às associações de morado-
res, e está sendo questionada pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE). Para a atual se-
cretária Executiva da Prefeitura de Niterói,
Maria Célia Vasconcellos, ex-secretária de
Saúde e participante ativa na criação do
PMF, ajustes precisam ser feitos.

— Com a implantação do Sistema Único de
Saúde buscávamos um modelo de gestão
capaz de enfrentar questões maiores. Não é
verdade plena afirmar que importamos total-
mente o modelo de Cuba. Nós discutimos,
ajustamos e adaptamos à nossa realidade.
Tivemos sucesso por muito tempo, entre-
tanto, o modelo ideal nunca foi atingido. Que-

remos ajustar o que temos hoje aos precei-
tos legais — explica Maria Célia.

Convocada pela Comissão Permanente de
Saúde da Câmara, a audiência pública levou
ao plenário boa parte do primeiro escalão do
governo, profissionais de saúde, usuários da
Rede, integrantes da sociedade civil e lide-
ranças comunitárias. Encaminhada à Câmara
em 18 de fevereiro, a mensagem-executiva terá
que passar por outras audiências antes da
votação em plenário.

— O TCE aceitou a situação, aprova as con-
tas há décadas e não pode agora, de uma
hora para outra, inviabilizar um programa
bem sucedido gerido pelas associações de
moradores e que atende aos mais pobres. O
sistema não é perfeito, muito pelo contrário,
mas não pode ser extinto — avalia o verea-
dor Paulo Eduardo Gomes, que preside a
Comissão e coordenou a audiência.

Na opinião da secretária de Saúde, Solange
Regina de Oliveira, antes do SUS, o primeiro
contato das comunidades com um instru-
mento de saúde era o hospital.

— O Médico de Família veio para mudar
essa realidade. As equipes têm responsabi-
lidade territorial sobre a área. Não importa se
o indivíduo não vai à saúde, pois a saúde vai
em busca dele. Vale ressaltar que a FE-
Saúde será parte integrante do SUS através
de um contrato de gestão assinado pelo mu-
nicípio. O regime jurídico será privado, mas
com funcionários contratados pela CLT atra-
vés de concurso público — disse Regina.

Também compareceram o procurador-
geral do município, Carlos Raposo; os se-
cretários de Administração, Moacir
Linhares e de Participação Social, Ander-
son Pipico; e os vereadores Bruno Lessa
e Renatinho.

Audiência pública atraiu muitos interessados na questão da criação de um nova fundação de Saúde

— A experiência de Niterói com as associações de moradores foi
corajosa e pioneira, mas o momento exige mudanças. A pers-
pectiva de um rompimento abrupto assusta os gestores, as as-
sociações e os usuários, por isso tem que ser gradativo. A
atenção básica passa pelo saneamento, pela coleta e tratamento
de esgoto, pela água tratada e encanada e outras inúmeras
ações. A diferença do que está propondo Niterói e o que foi feito
na Bahia é que lá a Fundação atua em todos os municípios do es-
tado — afirmou a advogada Janaína Cerqueira,  da Assessoria
Jurídica do Ministério da Saúde. Ela já participou da implantação
da Fundação Estatal de Saúde nos estados da Bahia e Sergipe
e deu seu depoimento na audiência na Câmara de Vereadores.

Em Niterói o Programa Médico de Família existe há 22 anos e
atende a 192 mil pessoas cadastradas. Tenta-se buscar um
acordo com o TCE para que a Fundação Municipal de Saúde não
seja pressionada a interromper o atendimento até que uma solu-
ção seja encontrada.

Programa
precisa de ajustes

O módulo do Médico de Família recém-inaugurado no Preventório

Fundação
para gerir o
Médico
de Família
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Campanha de prevenção do câncer de mama lotou o plenário da Câmara de Vereadores em outubro

Apesar da não reabertura da emergência do Hospital Universitário An-
tônio Pedro (Huap) após audiência pública realizada em 2013, o tema
voltou à pauta. Reabrir a emergência para entrada espontânea, como
deseja a população; mantê-la referenciada para demandas com en-
caminhamento, como pretende a direção da unidade; manter um hos-
pital de perfil regionalizado priorizando o ensino da medicina ou chegar
a um meio termo que contemple todas as partes. O impasse ainda
permanece. Para o vereador Leonardo Giordano a Lei Municipal 5, de
1964, aprovada pela Câmara, ainda está valendo e a emergência deve
ser reaberta. Para a procuradora federal Fátima Teixeira, represen-
tando o Huap, seria necessário R$ 27,2 milhões mensais para reabrir
a emergência.

Já no fim de novembro foi a vez da aprovação da mensagem-execu-
tiva 25 e do projeto de lei 56/2014, dos vereadores Rodrigo Farah e
Beto da Pipa que altera o Código Tributário Municipal para redução de
3% para 2% da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os ser-
viços privados de saúde. Segundo a proposta, que abrange também

a anistia para outros tributos em atraso, o benefício concedido será
deferido na proporção do valor das multas e juros devidos, sendo em
100% para o caso de pagamento à vista do valor do crédito principal;
90% caso o crédito seja parcelado em até 12 vezes; 80% em mais de
12; 70% para 36 vezes; 60% para 48; e 40% caso o crédito seja par-
celado em mais de 60 vezes e podendo chegar até 120.

Emergência e anistia

Saúde: 
tema de muitos

debates
durante 2014

A área de saúde, pública e privada, foi tema
constante em 2014 na Câmara de Vereado-
res. Discursos, projetos, protestos, debates e
audiências públicas foram realizadas. E mais:
a reabertura da emergência do Hospital Uni-
versitário Antônio Pedro (Huap); a criação da
Frente Parlamentar de Combate à Tubercu-
lose, HIV e Hepatites Virais; a busca de solu-
ção para o desmonte da Rede de Saúde
Mental; a redução da alíquota do Imposto
Sobre Serviço (ISS) para hospitais e clínicas
particulares; o apoio às campanhas de com-
bate ao câncer de mama; o aniversário da
Câmara e um dia inteiro de ação social com
serviços gratuitos de saúde; e ações dos ve-
readores através da apresentação e aprova-
ção de projetos de lei voltados ao tema.

Em março a Câmara aprovou a criação da

Frente Parlamentar de Combate à Aids, en-
globando também a Tuberculose e Hepatites
Virais. A iniciativa teve o apoio do conjunto
dos vereadores e Leonardo Giordano como
articulador. Os dados dos serviços de saúde
nacionais e internacionais mostraram que a
tuberculose tem sido a principal causa de
morte de pacientes soropositivos.

Maio marcou a realização de um dos eventos
promovidos pelo mandato do vereador Re-
natinho em defesa dos serviços de saúde
mental. Audiência pública com autoridades,
representantes dos usuários e funcionários
do setor trouxeram dados para reflexão. Re-
presentando o Ministério Público Estadual, o
promotor Vinícius Cavalheiro disse que 1,7
mil cargos de médicos estão vagos em Nite-
rói. Para o promotor o município precisa de

oito centros de atenção psicossocial, os
CAPs, sendo um deles funcionando durante
24 horas. Falta de medicamentos específi-
cos, atraso no pagamento de prestadores de
serviço e falta de condições físicas foram al-
guns dos problemas levantados.

Como já é tradição em outubro o prédio his-
tórico da Câmara foi iluminado para o Outu-
bro Rosa. Com a fachada com a cor rosa da
campanha, autoridades de saúde pública de-
bateram as consequências e o que fazer para
evitar o câncer de mama.  Com três mulheres
na atual legislatura, Priscila Nocetti, Tânia Ro-
drigues e Verônica Lima, coube a esta última
presidir a sessão solene marcando a data,
lembrando que a prevenção e detecção pre-
coce da doença é apontada como funda-
mental para a saúde da mulher.

A reabertura da emergência do Hospital Antonio Pedro continua em pauta
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O ano de 2014 também foi marcado por ini-
ciativas voltadas aos servidores, tanto do
Legislativo quanto do Executivo. No início
do ano a Câmara assinou convênio com
empresa odontológica para atendimento
aos trabalhadores da Casa e seus de-
pendentes. 

Também este ano uma série de melho-
rias nas partes física, estrutural e fun-
cional do prédio histórico foram
realizadas para maior conforto da popu-
lação e, por consequência, dos funcio-
nários. 

No dia de aniversário do Legislativo as
ações sociais de saúde, cidadania e es-
tética têm grande adesão entre os fun-
cionários. Já no fim do ano o plenário
aprovou a concessão de licença paterni-
dade de 30 dias para funcionários.

Saúde bucal
Desde janeiro os servidores do Legisla-
tivo passaram a ter um plano odontológico
extensivo aos familiares. Convênio assi-
nado com a S&M Saúde Dental instalou
um posto avançado no prédio da Câmara.
Clínica Geral Odontológica, Ortodontia e
Prótese são alguns dos serviços ofereci-
dos. Casos mais complexos são encami-
nhados à sede da empresa e o tratamento
também pode ser feito nas diversas clíni-
cas e consultórios conveniados. 

Endodontia (tratamento de canal), perio-
dontia (limpeza e tratamento das gengivas),
dentística de restauração (obturação e es-
tética), exames radiográficos e prevenção
em saúde bucal, além de cirurgias para ex-
tração de sisos, próteses e odontopediatria
são alguns dos tratamentos oferecidos.

Condições de trabalho
As obras de reforma em partes vitais do Le-
gislativo não pararam durante boa parte do
ano. Manutenção e implantação de equipa-
mentos nas redes elétrica e hidráulica trou-
xeram mais segurança aos servidores e à
população que frequenta o prédio. No to-

cante à acessibilidade, os trabalhos vão pros-
seguir durante o próximo ano. Além da colo-
cação de piso tátil e placas em braile para os
deficientes visuais, a instalação de um ele-
vador ligando a Praça João Batista ao se-
gundo andar estão em fase conclusiva de
estudos e análise por parte do Instituto do
Patrimônio Artístico e Cultural. Retirada de
infiltrações e manutenção do telhado, lim-
peza e troca das caixas de água com desci-
das de maior capacidade foram feitas pelo
Departamento de Administração da Câ-
mara.

Ação social e saúde
Se há um dia em que os servidores da Câ-
mara têm “tratamento vip” é por ocasião
dos festejos de aniversário. Os 195 anos
de instalação da primeira sessão legisla-
tiva na cidade foi marcado por dezenas de
serviços gratuitos. 

Dentistas, massagistas, terapeutas, pro-
fissionais de saúde, cabeleireiros, mani-
cures e demais profissionais estiveram à
disposição durante todo o dia. Os servi-

dores e a população também aproveitam
para acessar os serviços das empresas con-
cessionárias de energia elétrica, água, trans-
porte, telefonia e saúde.

— Faço tudo o que tenho direito: limpeza de
pele, corte de cabelo, massagem, meço a
pressão arterial e o nível de açúcar, calculo o
índice de massa corporal, assisto as palestras
e tiro dúvidas — conta a servidora lvana.

7

Melhorias
beneficiam

servidores
e a população

Desde janeiro, os servidores contam com plano odontológico extensivo aos familiares

Virou lei e já pode ser usufruída por funcio-

nários públicos de Niterói, sejam dos pode-

res Legislativo ou Executivo, o benefício da

licença paternidade estendida. Com a apro-

vação do projeto de emenda à Lei Orgânica

01/2014, do vereador Henrique Vieira, os pa-

pais têm direito a ficar em casa durante 30

dias por ocasião de nascimento de cada um

dos filhos. 

A matéria foi aprovada por unanimidade

pelos 21 vereadores e, segundo o autor da

lei, tem por objetivo dar um primeiro passo

para a redução da desigualdade dos gêneros

no cuidado com os filhos. A medida, promul-

gada pelo presidente Paulo Bagueira, sem

necessidade de sanção do prefeito, leva em

consideração o papel do pai na chamada pri-

meira infância da criança.

Licença
paternidade
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do projeto de lei 235/2013 sobre a
criação de oficinas profissionalizantes per-
manentes no município para atender a po-
pulação carente. 

Para efeito da lei, carente será todo aquele
que estiver desempregado há mais de três
anos; for morador em situação de rua; tiver
renda per capita inferior ou igual a um sa-
lário mínimo; for albergado, ex-detento ou
usuário de drogas lícitas ou ilícitas. 

Quando possível as oficinas deverão ser
abertas próximas a restaurantes popula-
res e ensinarão a manufatura de artesa-
nato, feitas com materiais reciclados.
Entre os itens considerados como reciclá-
veis estão o papelão, isopor, alumínio, gar-
rafas PET, papel e caixotes, entre outros. 

“O projeto visa ensinar ao necessitado
uma profissão, para que o mesmo possa
caminhar, crescer e se sustentar, ofere-
cendo uma vida digna a ele e seus fami-
liares, sem depender de terceiros. No
Brasil há 16 milhões de pessoas em si-
tuação de extrema pobreza, o que repre-
senta 8,5% da população. A taxa de
extrema pobreza atinge quase um brasi-
leiro a cada dez”, explica o vereador.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho é autor do
projeto de lei 92/2014 pelo qual fica insti-
tuído, no calendário oficial de Niterói o Dia
Municipal do Administrador. 

Pelo artigo 1º o dia 9 de setembro é a data
definida. Neste dia foi assinada a Lei 4.769
que criou a profissão, em 1965.

“Estes profissionais, homens e mulheres
responsáveis por gerenciar organizações
públicas e privadas, em diversas áreas de
atuação, são elementos fundamentais
para o sucesso e o crescimento das em-
presas e a melhoria dos serviços públi-
cos”, justificou o vereador. 

Acrescentou que “o profissional de Admi-
nistração pode trabalhar em empresas fa-
miliares, administração hospitalar, gestão
de pessoas, marketing, tecnologia da in-
formação, financeira, comércio internacio-
nal, como professor de graduação, em
gestão estratégica, e em todas as áreas
em que se faz necessária a gestão, a
coordenação e a supervisão. A presente
proposta é um reconhecimento à impor-
tância do trabalho destes profissionais no
crescimento das empresas privadas e da
administração pública de nossa cidade”,
assegura Andrigo.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor do projeto de lei 41/2005 que
isenta do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) o contribuinte que comprovar
a adoção de criança ou adolescente por-
tador de necessidades especiais, interra-
ciais ou grupo de irmãos. Diz o texto que
ficará isento do valor do IPTU, em cada
exercício, o proprietário de um único bem
imóvel que comprovar judicialmente a
adoção de criança ou adolescente de até
16 anos, inclusos na condição citada
acima. 

A isenção atingirá somente o imóvel onde
resida o menor. Os contribuintes que se en-
contrarem nas condições previstas em lei
deverão requerer o benefício até o dia 30
de abril de cada exercício, apresentando o
termo judicial de adoção atualizado, sob a
pena de cassação do benefício fiscal.

“A medida visa, ainda, beneficiar o cidadão,
ou cidadã, que se propõe a adotar um
menor, uma vez que a inclusão de mais um
membro na família gera despesas e esse é
um dos fatores negativos na hora de tomar
a decisão”, diz Beto da Pipa. Caberá ao
município proceder a sindicância, caso seja
oportuno, sobre as condições apresentadas
no pedido de isenção.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Carlos Alberto de Macedo é o autor do pro-
jeto de lei 362/2011. A proposta do vereador
determina o tombamento como patrimônio
cultural imaterial do chamado circuito turís-
tico Caminhos de Darwin. 

Localizado no bairro Engenho do Mato,
na Região Oceânica, é considerado área
de interesse por seu valor cultural, histó-
rico, científico, ecológico, ambiental e
paisagístico. 

O local marca a passagem e os registros
feitos pelo naturalista e médico britânico
Charles Darwin sobre esta região da ci-
dade.

“A criação de um ambiente favorável à im-
plantação de polo turístico, com vistas à
conscientização e educação ambiental e
promoção da ciência e tecnologia serão im-
portantes para a região. O espaço poderá
ser usado como área de apoio pedagógico
às escolas e universidades, tanto da cidade
quanto de fora, mediante seu contato, in
loco, com o ambiente natural, cultural, his-
tórico e ecológico. A inserção socioeconô-
mica das comunidades locais através do
ecoturismo e serviços derivados do polo tu-
rístico como opção de vida ao crescimento
urbano são destaque”, explica Macedo.

Bruno Bastos Lessa é autor do projeto de
lei 73/2013 que estabelece a obrigatorie-
dade do uso do giz antialérgico nas esco-
las da rede pública municipal. Em seu
parágrafo único determina que as escolas
deverão substituir o giz de gesso pelo tipo
antialérgico. 

Se aprovado, as escolas terão o prazo de
180 dias para se adequarem ao disposto
na Lei, após a sua promulgação. 

“Este projeto de lei visa determinar que
as escolas da rede pública municipal de
ensino a adotar o uso do giz antialérgico.
O giz convencional é causador de muitos
processos alérgicos, especialmente rini-
tes e dermatites, o que se constitui em
causas frequentes de professores e alu-
nos. O giz antialérgico, no cálculo utilitá-
rio de custo benefício, leva enormes
vantagens sobre o giz convencional,
tanto no aspecto econômico como no da
saúde dos professores e alunos. É mais
macio e rende mais, não espalha pó, não
suja as mãos e não quebra com facili-
dade, além de ser plastificado, não é tó-
xico”, diz Bruno Lessa. O vereador
também preside a Comissão de Fiscali-
zação das Fundações Municipais, Autar-
quias e Empresas.

Bruno Lessa (PSDB) Carlos Macedo (PRP)

2613-6814
Gabinete 50

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do projeto de lei 100/2013 pelo qual fica
proibida a exposição e propaganda de ci-
garros em bares, bancas de jornal e ou-
tros pontos de venda do Município. 

O descumprimento da norma sujeitará o
infrator às penalidades previstas na lei.
como as multas estabelecidas pelo Código
Tributário Municipal. Em caso de reinci-
dência, a multa será em dobro para pes-
soa física ou jurídica; e será promovida a
cassação do alvará de funcionamento,
após a instauração de processo adminis-
trativo, para pessoa jurídica. 

“O projeto de lei destina-se à resguardar a
saúde pública, eis que a exposição, bem
como a propaganda de cigarros é um dos
fatores que levam os jovens ao vício. Va-
lendo a pena mencionar que a maioria dos
estabelecimentos que expõem a venda
dos cigarros estão próximos às escolas”,
revela Emanuel. 

As penalidades serão aplicadas de forma cu-
mulativa quando o infrator for pessoa jurídica.
A empresa e seus sócios que tiverem o al-
vará cassado ficam proibidos de obter um
novo, para o mesmo ramo de atividade, pelo
período de um mês na primeira autuação.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do pro-
jeto de lei 112/2013 que vai proibir o uso
de capacete, boné, balacrava, chapéu,
touca, máscaras e quaisquer objetos que
possam impedir a visualização do rosto
das pessoas no interior de estabeleci-
mentos públicos e privados em Niterói. 

Nos estádios, ginásios, casas de shows,
shoppings, parques e veículos de trans-
porte será exigido que, para a segurança
de todos, na entrada não usem esse tipo
de acessórios para que possam ser filma-
dos. Todos os estabelecimentos deverão
fixar na entrada um aviso informando as
proibições constantes desta lei, em letras
garrafais. 

“Trata-se de posição que vem ganhando
corpo em grandes cidades do País, que
visa ampliar a sensação de segurança das
pessoas. É sabido que muitos crimes são
praticados mediante o uso de capacete e
outras coberturas que impossibilitem re-
conhecer a face das pessoas que os pra-
ticam”, diz o vereador. 

Nos postos de gasolina, quando o veículo
trafegar em velocidade baixa, serão obri-
gados a retirar o capacete, inclusive o do
carona, e só então se aproximar da bomba.

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do projeto é autor do projeto 17/2013 proi-
bindo às empresas concessionárias de
serviços de transporte coletivo de Niterói
incumbir aos motoristas a tarefa simultâ-
nea de condução do veículo e cobrança
de passagens. 

Se aprovada e no caso de descumpri-
mento da lei caberá ao poder concedente
a aplicação de advertência e multas às
empresas infratoras. 

“Tendo como referência o projeto de lei
que já tramitou nesta Casa, de autoria do
então vereador Felipe Peixoto (PDT) e a
Lei 14.150, de 23 de novembro de 2012,
de autoria do vereador Denilson Pires
(DEM), aprovada pela Câmara de Curitiba
e sancionada pelo prefeito Luciano Ducci
(PSB), este projeto visa garantir uma con-
dição de trabalho mínima para o motorista
do sistema público de transporte da ci-
dade; e evitar acidentes, visto que é prati-
camente impossível o motorista, ao dirigir,
recolher o dinheiro da passagem, conferir
e entregar o troco sem se distrair”, asse-
gura Henrique Vieira. Em caso de reinci-
dência no descumprimento da lei, a
Prefeitura fica autorizada a cassar a per-
missão da empresa.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor do pro-
jeto de lei 110/2014 sobre o direito das
pessoas com deficiência visual receberem
o boleto de pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU), confecciona-
dos em Sistema Braille. 

Para efeito da proposta de lei entende-se
como deficiente visual desde a baixa visão
até a cegueira, sendo considerado porta-
dor de baixa visão aquele que, mesmo
após tratamento clínico ou cirúrgico, tem
no máximo 30% da visão normal. 

Os interessados deverão inscrever-se no
site da Prefeitura de Niterói cadastrando-se
para receberem o boleto de IPTU em Braille.

“O reconhecimento dos direitos humanos
e sociais das pessoas com deficiência
hoje em dia já é uma constante. O defi-
ciente visual tido, até então, como incapa-
citado para os afazeres do cotidiano,
atualmente conquistou seu espaço na so-
ciedade trabalhando, conquistando o res-
peito. Portanto, é direito dele de receber
em Braille os boletos de pagamento do
IPTU, fazendo com que a cidade de Nite-
rói dê mais um passo à frente na sua polí-
tica de interação e integração social”,
justifica Suzuki.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

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

José Vicente Filho espera que as pessoas
de Niterói identificadas como diabéticas ou
celíacas  tenham opção de alimentação di-
ferenciada. Através do projeto de lei
215/2013, obriga todos os estabeleci-
mentos que trabalham com alimentação
a oferecerem refeição para os casos es-
pecíficos. 

O artigo 2° prevê que a sobremesa deve
ter a opção de zero açúcar e zero glúten,
conforme o caso. Bares, lanchonetes, ho-
téis e restaurantes deverão colocar carta-
zes nas partes internas e externas
informando aos consumidores. 

A frase deve dizer: “trabalhamos também
com alimentos para diabéticos e celíacos”.
Em sua justificativa o vereador ressalta
que “na quase totalidade do comércio de
alimentos não há opções para este con-
sumidor específico. Os celíacos, por
exemplo, não podem comer nada que seja
derivado do trigo, aveia, cevada ou cen-
teio; matéria prima encontrada em coxi-
nhas, empadas e sanduíches. Em ambos
os casos é necessário respeito aos diabé-
ticos e celíacos, assumindo uma postura
de inclusão das pessoas, Niterói dará
exemplo ao país como cidade inclusiva e
humana”, assegura José Vicente.

Leonardo Soares Giordano pretende que
seja liberado o uso de bermudas no
acesso a todos os órgãos públicos de Ni-
terói. Sua proposta de lei foi apresentada
através do projeto 26/2013. Em seu pará-
grafo primeiro assegura que “fica termi-
nantemente proibido” o impedimento ao
acesso de pessoas que estejam trajando
bermuda em todo e qualquer órgão pú-
blico da cidade. 

Já o parágrafo segundo diz que “os povos
de origem indígena terão o direito a livre
circulação utilizando seus trajes típicos tra-
dicionais”. 

Citando o verso da canção País Tropical,
de autoria de Jorge Ben, no trecho em que
diz “Moro num país tropical, abençoado por
Deus e bonito por natureza”, o vereador
lembra que “nesse verso não é especifi-
cado que temos um sol e um calor que não
condiz com a obrigação do uso de calças
compridas. Os órgãos públicos de Niterói
são patrimônio do povo e é injustificável a
proibição da entrada alegando-se a má
apresentação pessoal, simplesmente por
estar trajando bermudas em vez de calças.
Este projeto reforça a democratização no
acesso da população aos órgãos públicos
de âmbito municipal”.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Magaldi (SDD)

Carlos Alberto Pinto Magaldi é autor da
Lei Ordinária 2.725/2010, que teve ori-
gem em seu projeto de lei 108/2012. A lei
instituiu o reaproveitamento de garrafas
de politereflalato de etila, conhecidas
como garrafas PET, pelas escolas da
Rede Municipal de Ensino. A reciclagem
desse material deve ter como destino a
confecção de anjos, objetos de decora-
ção natalina, entre outros, com o objetivo
de ornamentar a comunidade onde está
inserida a Unidade Escolar e a cidade
como um todo, dando-lhes destinação
final adequada, de forma a preservar o
meio ambiente.

Conforme a lei, a Fundação e a Secreta-
ria Municipal de Educação ficam obriga-
das a desenvolver, implantar e manter
programas de reciclagem desses produ-
tos junto à comunidade. 

“Atualmente, para a felicidade de todos
nós, a preocupação com a preservação
do ambiente vem ganhando mais e mais
espaço entre as discussões dos mais va-
riados meios da comunidade, ou seja,
uma questão que vem sendo defendida
por todos os setores da sociedade, seja
em âmbito municipal, estadual, nacional
e internacional”, explica Magaldi.

2622-2911
Gabinete 41
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes é o autor do pro-
jeto 138/2013 sobre a divulgação de todos
os dados de cadastro do imóvel utilizados
para efeito de cálculo do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), junto ao carnê
de pagamento enviado ao proprietário do
imóvel. 

Os carnês de IPTU remetidos aos donos
do imóvel deverão conter todos os dados
da ficha de cadastro que são utilizados
para efeito de cálculo do imposto. Deve-
rão conter, ainda, nos carnês de paga-
mento o endereço, telefone e endereço
eletrônico, bem como outras informações
pertinentes sobre o órgão para o qual
devem os contribuintes recorrer e de como
estes deverão proceder para requerer à
Prefeitura a correção dos dados da ficha
de cadastro do imóvel e a devolução dos
valores pagos indevidamente, caso seja
verificado erro no cadastro.

“Nesse sentido, trata-se de garantias efe-
tivas para o acesso à informação do cida-
dão sobre os dados de sua propriedade
que são utilizados para o cálculo do valor
do IPTU, permitindo que estes possam ve-
rificar qualquer erro de cadastro que re-
sulte em uma cobrança indevida”, conta
Paulo Eduardo.

Priscila Souza Nocetti Costa encaminhou
o projeto de lei 59/2013 tornando obriga-
tória a expedição de prontuários e recei-
tas médicas e odontológicas digitadas em
computador, datilografadas ou escritas
manualmente em letra de forma nos pos-
tos médicos, nas unidades básicas de
saúde, hospitais, consultórios médicos e
odontológicos da Rede Pública do Municí-
pio de Niterói. 

Os prontuários conterão, obrigatoria-
mente, as seguintes informações: nome,
endereço e telefone do posto médico, da
unidade básica de saúde, hospital, con-
sultório médico ou odontológico onde foi
emitido o prontuário; nome e endereço do
paciente; nome legível do medicamento in-
dicado; e assinatura do médico, com o res-
pectivo carimbo constando o número de
inscrição nos conselhos regionais de Me-
dicina ou Odontologia. 

“A receita é o ato em que o profissional,
após examinar o paciente e dar o diagnós-
tico, prescreve o tratamento. Este docu-
mento é parte do ato médico, uma vez que
a obrigação do profissional não é apenas
descobrir a cura, mas também buscar a sua
cura, lançando mão de todos os recursos
postos à sua disposição”, justifica Priscila.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores o projeto de lei
17/2014, instituindo o Programa de Cre-
ches Municipais para Idosos. Conforme o
Artigo 2º da proposta, ficam as creches
municipais determinadas a atender idosos,
a partir de 65 anos de idade, com atendi-
mento em horário comercial das 7 horas
às 18 horas. 

O atendimento será feito com acompa-
nhamento de nutricionistas e profissionais
das áreas de assistência social e pedago-
gia. As creches municipais para Idosos
atenderão, exclusivamente, a idosos cuja
renda familiar não ultrapasse quatro salá-
rios mínimos e ficarão vinculadas à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos. 

“A concepção do envelhecimento ativo
está cada vez mais presente em nossos
dias. Nestes termos, há um movimento
crescente na sociedade brasileira de cria-
ção de creches municipais para Idosos em
observância com o artigo 9º do Estatuto
do Idoso que garante proteção à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas
públicas sociais”, justifica Paulo Henrique,
que preside a Comissão de Educação.

Paulo Henrique (PPS)

2620-3732
Gabinete 87

44_DEZembro_Revista Camara_44 CAMARA DEZembro 2014  21/1/2015  12:52  Page 12



13

Renatinho (PSOL) Rodrigo Farah (PMDB)

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas é
autor do projeto de lei 22/2013. Se apro-
vado, o município de Niterói terá que ga-
rantir o acesso de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida
nas praias da cidade. 

Pela proposta, se existirem diferenças de
nível entre o calçadão e a areia da praia,
deverá ser garantido um acesso alterna-
tivo através de uma rampa ou equipa-
mento eletromecânico de deslocamento
vertical, devendo a rampa ter a menor in-
clinação possível e satisfazer o estabele-
cido nas normas técnicas de a cessibilidade
da Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT). 

No caso de instalação de rampas, estas
deverão possuir corrimãos em ambos os
lados. “Alguns locais, como a cidade de
Barcelona, na Espanha, já tornaram suas
praias acessíveis com esteiras perma-
nentes, feitas de madeira e banheiros pú-
blicos adaptados na orla. Nossa cidade
deve prezar pela acessibilidade a fim de
possibilitar uma considerável melhoria na
qualidade de vida de seus habitantes,
idosos, gestantes, pessoas com deficiên-
cia e outras pessoas com mobilidade re-
duzida”, explica Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do projeto de lei 37/2013, que pretende
instituir, de forma permanente, a campa-
nha de combate ao uso do crack nas es-
colas públicas de educação infantil e de
ensino fundamental de toda a cidade. 

Cada unidade escolar criará uma equipe
multidisciplinar, com a participação de do-
centes, alunos, pais e voluntários, para a
promoção de atividades didáticas, infor-
mativas, de orientação, conscientização e
prevenção ao uso da droga. 

Também assinado pelo vereador Bruno
Lessa, o projeto tem como um de seus ob-
jetivos capacitar docentes e equipe peda-
gógica para a implementação das ações
de discussão, prevenção, orientação e so-
lução do problema. 

“Essa devastadora droga causa não só a
desgraça do ser humano como também
corrói o seio familiar. Incentivarmos a pre-
venção é a melhor arma para enfrentar o
problema, conscientizando os jovens
sobre a atuação nefasta do crack”, argu-
menta Cariello. Caberá à Secretaria Muni-
cipal de Educação, Ciência e Tecnologia a
organização e orientação da campanha,
que terá dotação especial.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
21/2012 sobre incentivo fiscal para o apoio
de projetos culturais, esportivos e de lazer
a ser concedido a pessoas jurídicas. O be-
nefício corresponderá à emissão de Certi-
ficados de Enquadramento para projetos
de produtores à secretaria competente,
capacitando-os a receber recursos do Im-
posto Sobre Serviços (ISS) até o limite de
20% dos pagamentos referentes a esse
tributo de responsabilidade dos mesmos
contribuintes. 

Entre outras ações, serão abrangidos por
esta Lei as produções e eventos, materia-
lizados através da apresentação de proje-
tos, dentro das áreas de música, dança,
teatro, circo, ópera, cinema, fotografia e
vídeo, literatura, artes plásticas, gráficas e
visuais; cultura popular e artesanato; acer-
vos e bibliotecas. 

Fica autorizada a criação, junto às secre-
tarias municipais de Cultura e Esportes, de
uma Comissão, independente e autô-
noma, formada por representantes do
setor cultural e desportivo, a serem enu-
merados pelo decreto regulamentador da
lei e por técnicos da administração muni-
cipal que ficará incumbida da averiguação
e da avaliação dos projetos apresentados.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Waldeck Carneiro (PT)

Waldeck Carneiro da Silva é autor do pro-
jeto 319/2011 obrigando a instalação de
câmeras filmadoras nos veículos de trans-
porte coletivo no município de Niterói. A
lei determina a instalação de, pelo menos,
uma câmera nos veículos de transporte
coletivo, tais como ônibus, micro-ônibus e
micromaster, que operam por concessão
pública municipal o serviço de transporte
público. 

A instalação e manutenção, bem como a
estruturação de uma central de filmagem
responsável pelo armazenamento das
imagens captadas, serão de responsabi-
lidade das empresas concessionárias do
serviço público. 

“O projeto de lei tem por objetivo garantir
a segurança dos cidadãos que, cotidiana-
mente, utilizam o transporte coletivo mu-
nicipal, tendo em vista a constante
ocorrência de assaltos nesses veículos
em nossa cidade. Com a instalação de
câmeras filmadoras em locais estratégi-
cos do ônibus, pretende-se inibir a ação
de delinquentes, além de ajudar  à polícia
na identificação desses indivíduos”, ex-
plica Waldeck. O vereador também é vice-
presidente da Comissão de Educação da
Câmara.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT)

Tânia Regina Pereira Rodrigues é autora
do projeto determinando que os aparta-
mentos térreos dos conjuntos populares
construídos no município, sejam adapta-
dos de acordo com o que determina o De-
creto 5.296/94 e atendam às pessoas com
deficiência e idosos. Protocolado com o nú-
mero 97/2013 prevê que o beneficiário seja
o próprio ou aquele que tenha como de-
pendente direto uma pessoa com deficiên-
cia, impossibilitada de locomover-se,
necessitando de apoio e cuidados espe-
ciais. A condição estabelecida na Lei de-
verá ser comprovada através de atestado
médico reconhecendo as condições indi-
cadas anteriormente. 

Somente no caso de não haver beneficiá-
rios inscritos nos programas habitacionais
é que as unidades poderão ser ocupadas
pelos demais inscritos. 

“Ao longo dos anos, o poder público e as
pessoas com deficiência vêm construindo
ferramentas para o enfrentamento de nu-
merosas dificuldades a fim de que se ga-
ranta o direito à acessibilidade e à inclusão.
Este projeto propõe-se a oferecer moradia
digna e em condições de acessibilidade
para os munícipes, ampliando-se a garan-
tia de direitos”, justifica Tânia.

Verônica dos Santos Lima deu entrada, no
Departamento Legislativo, ao projeto de lei
256/2013 instituindo no calendário oficial
do Município de Niterói a Semana da Ali-
mentação Niteroiense, a ser comemorada,
anualmente, entre os dias 16 a 22 de ou-
tubro. A Prefeitura de Niterói, através de
seus órgãos da administração direta e in-
direta, promoverá campanhas públicas
dando a devida publicidade nos veículos
de comunicação. 

As despesas decorrentes da execução
dessa lei correrão por conta de dotação or-
çamentária própria, suplementada, se ne-
cessário. 

“No Dia Mundial da Alimentação, cele-
brado todo dia 16 de outubro, mais de 180
países organizam atividades e se mobili-
zam a fim de reduzir a fome. Em todo o
mundo, cerca de 800 milhões de pessoas
vivem em situação de insegurança ali-
mentar. Isso significa que elas não têm
acesso à alimentação saudável, de quali-
dade, em quantidade suficiente e de modo
permanente. No Brasil, milhares de famí-
lias têm motivo especial para celebrar a
data. Elas são beneficiárias dos progra-
mas inseridos no Fome Zero”, afirmou Ve-
rônica Lima.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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O histórico Plenário Brígido Tinoco da Câ-
mara de Vereadores de Niterói foi o local es-
colhido para a posse da nova diretoria do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado do Rio de Janeiro, em cerimônia que
contou com a presença do ex-depu-
tado Afonso Celso, o Afonsinho, um
dos parlamentares mais perseguidos
pela ditadura militar e que, até hoje,
traz no corpo as marcas da tortura. 

Comandada pelo jornalista Continentino
Porto, reeleito presidente do Sindicato, a
mesa foi composta pelo deputado estadual
Comte Bittencourt (PPS); por André Felipe,
secretário de Relações Institucionais e de
Comunicação de Niterói; Rivo Gianinni, se-
cretário municipal de Governo; vereador
Renatinho (PSOL); e pelos jornalistas Jour-
dan Amora, diretor-presidente da Tribuna;
Dulce Tupy, 2ª vice-presidente do Sindicato;
Rui Portilho, coordenador do Prêmio Esso
de Jornalismo; e Paula Maíran, presidente
do Sindicato dos Jornalistas do Município do
Rio de Janeiro.

Continentino Porto fez um breve relato das
ações do Sindicato nos últimos dois anos,
como a criação da Comissão da Verdade; a
realização do Simpósio da Copa do Mundo,
considerado o maior evento esportivo no Es-
tado, com a presença do ministro dos Espor-
tes, Aldo Rebelo; a luta pelo retorno do diploma
na área do Jornalismo, a luta pelo Canal de Ci-
dadania, e encontros regionais da classe.

Para 2015, o Sindicato já tem agenda cheia,
como a criação das comissões de Multimídia,
Igualdade Racial, Direitos Humanos e Meio
Ambiente. Segundo o presidente reeleito da
entidade, a luta pelo retorno do diploma e a de-
mocratização da mídia, estarão também em

pauta para o próximo ano.

O diretor de Eventos e vice-presidente do Sin-
dicato, Mário Sousa, anunciou que, já no início
do ano, será lançado o Prêmio Nacional de
Jornalismo Ambiental Chico Mendes, com
apoio da Prefeitura de Niterói e da Federação
Nacional de Jornalismo (Fenaj); a realização
do Congresso Estadual de Assessores de Im-
prensa e o Simpósio sobre as Olimpíadas.

— Avançar com representações para o interior
do Estado para ouvir as demandas dos profis-
sionais da imprensa e a proposta de criação
dos conselhos de comunicação do Estado e
dos municípios estão também na agenda de
lutas e ações do Sindicato — afirma Mário.

O secretário Rivo Gianinni destacou a trajetó-
ria de Afonsinho e o papel representativo do
Sindicato com sua história em todo Estado.
Dulce Tupy lembrou o pioneirismo e as trans-
formações que estão ocorrendo nos meios de
comunicação “pela força e a inteligência da
mulher”. Paula Maíran, destacou as lutas
conjuntas dos dois sindicatos e propôs uma
agenda de novas ações para 2015.

O Sindicato pretende fazer uma pauta vol-
tada para os cursos universitários de Jorna-
lismo, com seminários e palestras, para
aproximar os estudantes da entidade. Na
área Acadêmica, o jornalista e pesquisador
Nilo Sérgio Gomes vai presidir a comissão
encarregada de pesquisar a história da im-

prensa fluminense.

Prestigiaram a solenidade Alexandre Torres,
presidente do Grupo Fluminense de Comuni-
cação; José Haddad, chefe de Gabinete do ve-
reador Paulo Bagueira; Flávio Pessoa, diretor
de Comunicação de Niterói; Heber Salles, do
Jornal Opção; e Alcyr Cavalcanti, secretário-
geral da Associação de Repórteres Fotográfi-
cos (Arfoc); entre dezenas de colegas de
profissão, autoridades e convidados.

Jornalistas 
empossam
diretoria 

de Sindicato

Nova
diretoria
Continentino Porto (presidente) // Mário

Sousa (1º vice-presidente) // Dulce Tupy (2ª

vice-presidente) // Sérgio Caldieri (secretá-

rio-geral) // Salomão Santana ( 1º tesou-

reiro) // Iris Agatha (2º tesoureiro) //

Fernando Paulino (diretor jurídico) // Inaldo

Batista, Adilson Guimarães, Maurício Alcân-

tara, Alessandra Calazans, Eraldo Quintani-

lha, Carlos Alberto Antônio e Edgard

Fonseca (suplentes) // Silvia Ferreira,

Evaldo Nascimento e Pereira da Silva (Con-

selho Fiscal) // Gentil Lima, Francisco de

Castro Alves e Moyses Faria das Chagas

(suplentes) // Nilo Sérgio, Fátima Lacerda,

Pinheiro Junior, Oswaldo Maneschy e Leo-

nardo Caldeira (Comissão de Ética) // Mário

Jakobskind e Álvaro Saraiva (representan-

tes junto à Fenaj) // Antônio Fortuna e José

Marques (suplentes).

Membros da diretoria e conselheiros do Sindicato dos Jornalista Profissionais do Estado do Rio empossados 
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A seção NA HISTÓRIA de Câ-
mara em Revista buscou trazer
aos leitores ao longo de 2014 um
pouco sobre os patronos das me-
dalhas e troféus oferecidos pelos
vereadores. Desde José Cle-
mente Pereira a Oscar Niemeyer,
passando por Zumbi dos Palma-
res e Ismael Silva, apresentou um
pequeno recorte da trajetória de
cada um deles. Muito sucesso
também fez a reportagem sobre a
“caça ao tesouro” empreendida
pela restauradora Elisa Sauer-
bronn por iniciativa do presidente
da Comissão de Cultura, Leo-
nardo Giordano. No primeiro se-
mestre ela buscou vestígios de pinturas de Antônio Parreiras. O trabalho
teve que ser interrompido, mas promete novidades em 2015.

Em janeiro enfocamos José Cândido de Carvalho, o patrono da difusão cul-
tural, cuja medalha foi proposta pelo vereador Elmo Jasbick. Cândido de
Carvalho era campista, jornalista, contista e romancista. Membro da Aca-
demia Brasileira de Letras, sua obra prima é “O coronel e o lobisomem”.

Fevereiro chegou trazendo uma das figuras mais queridas da humanidade:
o cientista Albert Sabin. Nascido na Polônia foi para os Estados Unidos
em 1921. A criação da vacina com um vírus vivo praticamente afastou do
mundo a terrível poliomielite. É de José Carlos Gusmão de Castro a ini-
ciativa da medalha. Vital Brazil é o tema de março, cuja medalha também
é ofertada aos que trabalham no ramo da ciência, saúde e pesquisa, como
Sabin. Coube à vereadora Maria Yvone do Amaral ser autora de tão justa
homenagem aquele que fundou em Niterói o Instituto Vital Brazil.

Gegê Galindo foi o autor da proposta criando o troféu Antônio Callado, o
patrono dos jornalistas. Nascido em Niterói, morreu aos 80 anos. Callado
trabalhou em jornais como o “Correio da Manhã” e foi contratado pela BBC
de Londres como redator durante a Segunda Grande Guerra. Junho trouxe
a defensora dos direitos humanos Zilda Arns como personagem. O edu-
cador Waldeck Carneiro foi autor da proposta de criação quando exercia

mandato como vereador. Médica,
pediatra e sanitarista, Zilda foi fun-
dadora das Pastorais da Criança
e do Idoso, da CNBB.

A irreverência de Leila Diniz, mu-
lher do teatro e do cinema, foi lem-
brada em julho. O vereador
Afrânio Siqueira propôs a criação
da medalhacom o nome da artista
nascida em Niterói.

O bairro de Jurujuba, em Niterói,
deve a Ismael Silva o título de
berço do samba. Ali nasceu o fun-
dador da primeira escola de
samba brasileira, em 1928, no Es-

tácio, zona boêmia carioca. O sambista virou troféu por proposta do ve-
reador Sergio Marcolini como mostrado em agosto.

O guerreiro Zumbi dos Palmares foi o destaque de setembro, por proposta
do vereador Valmir Garcia para homenagear o líder negro, o rei do Qui-
lombo dos Palmares. 

Oscar Niemeyer, o artista do concreto que espalhou suas obras por Nite-
rói, foi notícia em outubro. O autor da homenagem  foi  o vereador Waldeck
Carneiro. Arquitetos, urbanistas, engenheiros, designers, decoradores e
outros artistas são os alvos da medalha Niemeyer.

São Francisco de Assis, marcou novembro e fechou o ano tendo como
autor Gezivaldo Renatinho de Freitas. A homenagem é conferida, em 9 de
setembro, a todo médico veterinário e demais pessoas que se destaquem
com seus feitos em prol do bem estar e da defesa dos direitos dos ani-
mais.

Também já passaram pela HISTÓRIA de Câmara em Revista, além de
José Clemente Pereira, em outubro de 2013, por proposição de Raphael
Rocha; Felisberto de Carvalho, em novembro do mesmo ano, pelas mãos
de Sônia Saturnino Braga; e João Batista Pettersen, em dezembro, tendo
como padrinho o vereador Paulo Eduardo Gomes.

Medalhas destacam
personagens ligados à cidade
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