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Aposentadoriaespecial para Guarda

A Câmara aprovou o Projeto de Lei 208/2015 alterando o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Guarda Mu-
nicipal de Niterói e estabelecendo a aposentadoria especial para os servidores. Pela lei de autoria dos vereado-
res Renato Cariello e Bruno Lessa, a aposentadoria voluntária, com proventos integrais, independentemente da
idade, poderá ser requerida após 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente de guarda para os homens. No caso das mulheres, a aposentadoria poderá ser
requerida após 25 anos de contribuição, com pelo menos 15 de exercício efetivo. Página 4

Getúlio Alves Cardoso sempre soube fazer amigos.
Em 1965, no primeiro sábado de serviço na Prefei-
tura, foi mandado ao Cemitério Municipal do Maruí
a fim de retirar um aterro. Em 1971, ele seria lotado
ali pela prefeitura e ficou até hoje. Nascido em
Sampaio Correia, distrito de Saquarema, mudou-
se muito jovem para Niterói. Agora, por iniciativa do
vereador Renato Cariello, ele é o mais novo Cida-
dão Niteroiense, em reconhecimento a anos de tra-
balho dedicado. Página 5

Getúlio, o amigo
das horas difíceis, é
Cidadão Niteroiense

Getúlio Cardoso com o diploma do  TíTulo de Cidadão Niteroiense

Andrigo assume
nova Secretaria
do Idoso
O vereador Andrigo de Carvalho
pediu licença do mandato e assumiu
como secretário municipal do Idoso.
Em seu lugar, tomou posse como
vereador o suplente Beto Saad,
eleito pelo PTdoB. Página 6

Médico adverte
para riscos do
câncer de pele
A prevenção ao câncer de pele, de
grande incidência na população,
foi o tema da do médico Flávio Tá-
vora, membro da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica, na
Câmara de Vereadores. Página 7

Orçamento para
2016 aprovado
com 98 emendas
A Lei Orçamentária Anual (LOA)
para 2016 foi aprovada com 98
emendas (78 delas na íntegra) apre-
sentadas pelos vereadores. O orça-
mento prevê receita e despesa de
R$ 2,3 bilhões. Páginas 2 e 3

CCJ da Câmara
estuda revisão
de nome de ruas
A Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara, presidida pelo
vereador Rodrigo Farah, analisa
como o município poderá acabar
com a duplicidade de nomes de ruas
e logradouros públicos. Página 7
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Comissões Permanentes:

O Orçamento para o exercício financeiro de 2016
foi aprovado pela Câmara. A mensagem original
do prefeito Rodrigo Neves (PT) recebeu 284
emendas apresentadas pelos vereadores, sendo
que desse total, 78 foram acatadas na íntegra e
outras 20 parcialmente. Niterói contará em 2016
com um orçamento de R$ 2,3 bilhões. 

Durante a votação, os vereadores decidiram der-
rubar o veto à emenda 34, de autoria do verea-
dor Luiz Carlos Gallo, que prevê investimento de
R$ 50 milhões para o Plano de Cargos, Carreiras
e Salários dos servidores da administração direta
do município. O orçamento recebeu 14 votos fa-
voráveis e seguiu para sanção do prefeito.

A Prefeitura prevê gastar R$ 391 milhões na área
da saúde e outros R$ 345 milhões na área edu-
cacional. Transporte é a rubrica que teve o seu
orçamento mais ampliado. Serão R$ 237 milhões
investidos nessa área, um valor superior em 37%
se comparado com o atual orçamento do municí-
pio. Também estão previstos gastos de R$ 28 mi-
lhões com segurança e a previdência pública irá
consumir mais de R$ 326 milhões dos cofres mu-
nicipais.

Com relação às emendas que foram acatadas na
íntegra, o vereador Rodrigo Farah aprovou a
maior quantidade, foram 23 modificações feitas
na proposta original. Em seguida, o vereador Leo-
nardo Giordano apresentou dez emendas e a
bancada do PSOL (formada pelos vereadores Re-
natinho, Paulo Eduardo Gomes e Henrique Vieira)
aprovou nove alterações. O vereador Gallo apro-
vou sete emendas e Paulo Henrique Oliveira,
seis. O vereador Vitor Junior teve cinco aprova-
das. Os vereadores Beto da Pipa e Daniel Mar-
ques conseguiram inserir no orçamento quatro
alterações, mesmo número que a Comissão de
Finanças aprovou. O vereador Bruno Lessa apro-
vou três e os vereadores Paulo Bagueira e Bira
Marques uma cada qual, mesmo número apro-
vado pela Comissão Executiva da Câmara.

LOA 20
com eme
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2016 é aprovada
mendas da Câmara

R$ 391
milhões
Em Saúde

R$ 345
milhões
Em Educação

R$ 326
milhões
Em previdência pública

R$ 237
milhões
Em transporte

R$ 28
milhões
Em Segurança

284 emendas
Sendo aprovadas 
23 de Rodrigo Farah
10 de Leonardo Giordano
09 da bancada do PSOL
07 de Luiz Carlos Gallo
06 de Paulo Henrique Oliveira
05 de Vitor Junior
04 de Beto da Pipa
04 de Daniel Marques
04 da Comissão de Finanças
03 de Bruno Lessa
01 de Bira Marques
01 de Paulo Bagueira
01 da Mesa Diretora

Principais investimentos►

Vereadores debatem a Lei Orçamentária Anual de 2016, aprovada com 78 emendas acatadas na íntegra e outras 20 parcialmente, prevendo receita de R$ 2,3 bilhões
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A Câmara aprovou o Projeto de Lei
208/2015 alterando o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários da Guarda Municipal
de Niterói e estabelecendo a aposentadoria
especial para os servidores. Pela nova le-
gislação, de autoria dos vereadores Renato
Cariello e Bruno Lessa, a aposentadoria vo-
luntária, com proventos integrais, indepen-
dentemente da idade, poderá ser requerida
após 30 anos de contribuição, desde que
conte pelo menos 20 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente de guarda
para os homens. No caso das mulheres, a
aposentadoria poderá ser requerida após
25 anos de contribuição, com pelo menos
15 de exercício efetivo.

Renato Cariello, que preside a Comissão
de Segurança da Câmara e é um dos au-
tores do projeto, disse que a nova lei “re-
conhece o trabalho de profissionais que,
como ocorre nas polícias Civil e Militar, co-
locam suas vidas em risco diariamente em
defesa da população”. 

Bruno Lessa lembrou que a Guarda tem
“grande importância para a sociedade e
que o Poder Público deve sempre valori-
zar seus profissionais que atuam na área
de segurança”.

O novo estatuto da instituição e pro-
postas para valorizar o servidor foram

debatidos em audiência na Câmara. O
retorno da licença amamentação; au-
tonomia para que a Guarda seja su-
bordinada diretamente ao Gabinete do
Prefeito; regularização da Corregedo-
ria-geral; promoções automáticas e
não pela chamada meritocracia e mu-
dança da escala de trabalho de 12
horas por 36, para 12 por 60 foram al-
guns dos temas em debate.

Em dezembro, por iniciativa do vereador
Vitor Júnior, foram homenageados os au-
tores do hino e da bandeira da Guarda
Municipal com entrega de moções de
aplauso.

Novo
Plano de 
Cargos

da Guarda
Autores do hino e da bandeira da Guarda Municipal receberam Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores

A Comissão de Segurança Pública da Câ-
mara, ao encerrar as atividades de 2015, rea-
lizou Ciclo de Debates com o
tema “Segurança e Populações”. O evento,
realizado no auditório Cláudio Moacyr, con-
tou com as presenças de Telma Lasmar Gon-
çalves, museóloga e professora da
Faculdade de Turismo e Hotelaria da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF) e membro
do Comitê de Segurança do International
Council of Museums, que falou sobre “Terri-
tórios: Riscos e impactos de fluxos turísti-
cos”; e do arquiteto Mauro Pazzini, do
Ministério da Cultura, que abordou “As bar-
reiras nas tomadas de decisões para a pro-
teção do patrimônio”.

Também entre os debatedores estava So-
lange Rocha, responsável pelo Grupo de
Políticas de Segurança da Câmara Técnica
de Preservação do Arquivo Nacional, en-
focando “Segurança de acervo e pertenci-
mento”; e o professor Wagner Morgan de
Almeida, arquiteto urbanista, decano da
Universidade Nacional de Brasília e mem-
bro do Conselho de Políticas Públicas de
Niterói falando sobre “A rua, como espaço
público”.

O evento Ciclo de Debates, realizado por ini-
ciativa do vereador Daniel Marques, membro
da Comissão de Segurança, foi dirigido aos
gestores de espaços públicos e privados da
cultura e educação e aos profissionais e alu-
nos de cursos das faculdades de Direito, de
Segurança Pública e Social, do Turismo e
Hotelaria, da Biblioteconomia, de Arquitetura
e Urbanismo, da Arquivologia, de Cinema, da
Produção Cultural, de Jornalismo e Comuni-
cação Social.

Segurança
do patrimônio 
em debate 

Professora Telma Lasmar Gonçalves
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Getúlio Alves Cardoso sempre soube fazer
amigos. Ainda jovem, quando trabalhava como
camelô na Rua da Praia, atual Avenida Vis-
conde do Rio Branco, ao invés de correr, ficou
amigo da Guarda Municipal. Um dos guardas,
Pedro de Oliveira, o convidou para trabalhar na
Prefeitura, em 1965. Lotado no Setor de Pró-
prios e Reparos, na função de trabalhador bra-
çal, atuou apenas durante dois anos na pá e
na enxada. Dedicado, inteligente, com diploma
de datilógrafo do Senac debaixo do braço, logo
virou auxiliar de escritório.

Mas seu destino já estava traçado. No primeiro
sábado de serviço na Prefeitura, antes de ser
promovido, foi enviado ao Cemitério Municipal
do Maruí a fim de retirar um aterro. Foi amor a
“primeira pazada”. Simpatizou com o setor e
retornou definitivamente em 1971.

Natural de Sampaio Correia, distrito de Sa-
quarema, mudou-se muito jovem para Niterói.
Viveu com os pais na Rua São Lourenço. Sua
juventude passou vendendo produtos trazidos
do Rio de Janeiro pela antiga barcaça para aju-
dar no orçamento familiar. Hoje Cidadão Nite-
roiense por inciativa do vereador Renato
Cariello, é uma das figuras mais queridas da
cidade. Aos 69 anos, pai de três filhos, avô de

cinco netos, já fez quase tudo na vida. Seu tra-
balho é fazer por aqueles que não podem mais
fazer nada.

— Estou há 26 anos no Cemitério do Maruí,
conheço cada pedaço daquele lugar. Fazemos
uma média de 300 enterros por mês. Durante
a tragédia do Morro do Bumba, tivemos que
enterrar 150 pessoas. Foi uma média de 50 se-
pultamentos por dia. Uma coisa muito triste —
relembra Getúlio.

De camelô a trabalhador, foi para auxiliar e as-
sistente administrativo. Nomeado chefe do
Maruí pelo então prefeito Jorge Roberto Sil-
veira, passa por todos os governos como se
nada tivesse mudado. Tirar Getúlio parece in-
viável e impensável por todas as administra-
ções até agora. Seria destruir arquivos, rasgar
mapas, perder-se pelos “corredores da morte”.
Aposentado por tempo de serviço em 1993 foi
no mesmo dia renomeado na mesma função.
“Fica aí, Getúlio!”, alguém deve ter dito.

Na noite da entrega do Título de Cidadão Ni-
teroiense uma legião de amigos, familiares,
autoridades e gente do povo foi levar um
abraço ao amigo das horas difíceis. Entre
eles lá estavam o ex-comandante-geral da
Polícia Militar, coronel Wilton Soares Ribeiro;
o subsecretário municipal de Saúde, Gus-
tavo Rodrigues; os vereadores Renato Ca-
riello, autor da homenagem; Andrigo de
Carvalho, Bira Marques, Bruno Lessa, Da-
niel Marques, Paulo Eduardo Gomes, Rena-
tinho e Vitor Junior.

Segundo o vereador Paulo Eduardo, presi-
dente da Comissão de Saúde, área a qual,
estranhamente, os cemitérios estão subor-
dinados, o título de cidadão, entre tantas ho-
menagens oferecidas pela Câmara, é a que
mais toca. E Getúlio, pela vitalidade e cari-
nho pelo que faz, parece que só vai deixar
de trabalhar no Maruí quando, definitiva-
mente, puder descansar para sempre numa
alameda qualquer.

Getúlio,
o amigo das

horas
mais difíceis

Getúlio Alves Cardoso, chefe do Cemitério do Maruí, recebe do vereador Cariello o título de Cidadão

Depois de audiências públicas dentro e fora do plenário, de muita
polêmica e debates acalorados contra e a favor, o Plano Urbanís-
tico Regional (PUR) de Pendotiba foi aprovado, em segunda e úl-
tima discussão, durante sessão plenária realizada em 17 de
dezembro. O PUR dispõe sobre políticas setoriais, disciplinando o
zoneamento ambiental, parcelamento, ordenação do uso, ocupa-
ção do solo e aplicação de instrumentos de política urbana no ter-

ritório da região. O placar da votação foi de 16 votos sim e três
votos contrários. Quarenta e três emendas foram incorporadas à
mensagem original.

A votação da matéria esteve suspensa durante algum tempo por
conta de uma ação impetrada pelo Ministério Público, que foi der-
rubada por decisão judicial interposta pela Procuradoria-Geral do
Município. Durante o processo de votação, o vereador Paulo
Eduardo Gomes fez longo pronunciamento contra a votação, ques-
tionando a decisão da Justiça; sendo rebatido pela bancada de
sustentação do Governo.

PUR de Pendotiba é
aprovado após debates
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Andrigo assina o termo de posse como secretário municipal do Idoso, ao lado do prefeito Rodrigo Neves

O vereador Andrigo de Carvalho é mais um
vereador que pede licença do mandato. Ele
tomou posse como o primeiro secretário mu-
nicipal do Idoso, pasta recém-criada pela pre-
feitura. Segundo o prefeito Rodrigo
Neves, Niterói é a cidade que tem o maior per-
centual de idosos na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro. A projeção é de que esse
número cresça ainda mais nos próximos anos.

Andrigo recebeu como missão implantar, em
apenas quatro meses, 15 academias para
atender a terceira idade. Atualmente elas fun-
cionam em Piratininga, na Região Oceânica;
no Horto do Fonseca e no Barreto, na Zona
Norte; e no Largo da Batalha, em Pendotiba.

- Todas são um sucesso. O idoso, definitiva-
mente, não quer ficar em casa. A criação das

novas academias e a consolidação do Projeto
Gugu são nossas metas principais. O Estatuto
do Idoso vai passar a valer em Niterói – res-
salta o secretário.

O Projeto Gugu é um projeto de ginástica e de
incentivo à qualidade de vida dos idosos, idea-
lizado pelo médico e professor Carlos Augusto
Bittencourt Silva, que morreu este ano.

Andrigo
assume como
secretário

dos idosos

Tomou posse em dezembro o nono suplente
a assumir o cargo de vereador. Luís Roberto
Nogueira Saad, o Beto Saad (PTdoB), 49
anos, casado, formado em Direito e Admi-
nistração de Empresas, recebeu 1.884
votos pela Coligação Niterói Pode Mais, for-
mada por PTdoB e PSDB. Ele assume a
vaga deixada por Andrigo de Carvalho que
pediu licença para assumir a Secretaria Mu-
nicipal do Idoso, criada pela atual adminis-
tração para traçar políticas voltadas à
terceira idade.

Beto Saad foi candidato a deputado esta-
dual em 2002 e, como advogado, trabalha
atualmente no Tribunal de Justiça (TJ) do
Estado. Pai de três filhos, Michel, de 19
anos; Sarah, de 18; e Giovana, 8, é nascido
em Niterói, tendo crescido nos bairros do
Fonseca e Vital Brazil; mora atualmente em
Piratininga. É filho do ex-deputado esta-
dual Michel Salim Saad, que exerceu o
mandato de 1948 a 1954, e que também foi
secretário de Governo e de Assistência So-

cial e procurador-geral de Niterói.

— Pretendo ouvir a população e os meus
eleitores; quero estreitar a relação entre os
cidadãos e o Poder Público. Tive a oportuni-
dade de participar da elaboração de planos
de governo e estratégico para diversas cida-
des do Estado do Rio — conta Beto Saad.

Analista judiciário na especialidade de oficial
de justiça avaliador do TJ, o novo vereador já
atuou na área de Educação, tendo sido sub-
secretário em Niterói. No município de São
Pedro da Aldeia (Região dos Lagos), foi se-
cretário municipal de Fazenda. De hábitos
simples, gosta de viajar com a família nas

horas de folga e reunir amigos para descon-
trair. Beto Saad é militante do trabalhismo e
pertenceu aos quadros do antigo Partido Tra-
balhista Brasileiro, o PTB.

Saad é o nono suplente a assumir na atual
legislatura. Antes já foram convocados Carlos
Macedo, na vaga de Lúcio do Nevada; o Pas-
tor Ronaldo, na vaga de Macedo; Jayme Su-
zuki, na vaga de Daniel Marques; Betinho, no
lugar de Tânia Rodrigues; Bira Marques, na
cadeira de Verônica Lima; Vitor Junior, com a
eleição a deputado estadual de Waldeck Car-
neiro; Carlos Magaldi, em lugar de Milton Cal;
e Renatão do Quilombo, durante uma viagem
de Paulo Eduardo Gomes.

Beto Saad
assume na vaga
de Andrigo

Beto Saad toma posse como vereador em cerimônia no gabinete do presidente da Câmara, Paulo Bagueira
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A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara, presidida pelo vereador Rodrigo
Farah, apresentou pedido ao Executivo
Municipal para tentar evitar a duplicidade
no nome de ruas e logradouros públicos.

O vereador solicitou ao prefeito Rodrigo
Neves (PT), através do requerimento
182/2015, que a prefeitura envie à Câ-
mara uma relação de decretos e leis mu-
nicipais com o nome de todas as ruas da
cidade.

De posse dos dados, o vereador pretende

iniciar estudos e propor a troca de nomes
de ruas que homenageiam a mesma per-
sonalidade, como é o caso da Quintino
Bocaiúva, no Caramujo, fato que levou re-
centemente à morte a jornalista, Regina
Múrmura. A vítima queria ir para a Ave-
nida Quintino Bocaiúva, no bairro de São
Francisco, na Zona Sul, e acabou cercada
por bandidos na rua da Zona Norte de Ni-
terói, levada ao erro pelo GPS.

— Como há uma lei municipal que torna
imutável o nome de ruas em Niterói, eu
quero propor uma nova lei para corrigir a

duplicidade, tendo como critério de mu-
dança aquela que tem um menor apelo
junto à população. O objetivo é fazer com
que a troca cause o menor transtorno pos-
sível aos moradores e ao comércio — ex-
plica Farah.

Rodrigo Farah acrescenta que é necessá-
ria a atenção de todos ao uso de aplicati-
vos, como o caso do Waze. Em um
primeiro levantamento realizado pelo ga-
binete do presidente da Comissão foram
descobertos casos de até quatro ruas com
o mesmo nome. 

Farah pretende acabar com a duplicidade de nomes de ruas, como a que causou a morte de uma jornalista

Ruas
com nomes

duplicados
serão revistas

A prevenção ao câncer de pele foi o tema central da palestra do mé-
dico Flávio Távora, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica, no plenário Brígido Tinoco, da Câmara de Vereadores. Dados
revelados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam para o fe-
chamento das estatísticas 2014 e 2015, que sejam diagnosticados
98.420 novos casos deste tipo de câncer nos homens e 83.710 nas
mulheres no Brasil.

O câncer de pele é o mais comum de todos os tipos da doença. O nú-
mero de casos vem aumentando nos últimos anos, provavelmente de-
vido à combinação de um melhor diagnóstico, de pessoas expostas
por mais tempo ao sol, e ao fato de viverem mais tempo.

O câncer da pele é o tipo de tumor mais incidente na população - cerca
de 25% dos cânceres do corpo humano são de pele. O câncer de pele
é definido pelo crescimento anormal e descontrolado das células que
compõem a pele. Qualquer célula que compõe a pele pode originar um
câncer, logo existem diversos tipos de câncer de pele. O dermatolo-
gista está na linha de frente da prevenção, diagnóstico, tratamento e
acompanhamento do problema.

Os cânceres de pele podem ser divididos em câncer de pele não me-
lanoma e câncer de pele melanoma. Dentre os cânceres não mela-
noma, há o carcinoma basocelular (CBC) que é o mais frequente e
menos agressivo, e o carcinoma espinocelular ou epidermoide (CEC),
mais agressivo e de crescimento mais rápido que o carcinoma baso-
celular.

Aproximadamente 80% dos cânceres de pele não melanoma são CBC
e 20% são CEC. Já o melanoma cutâneo, mais perigoso dos tumores
de pele, tem a capacidade de invadir qualquer órgão e espalhar pelo
corpo. O melanoma cutâneo tem incidência bem inferior aos outros
tipos de câncer de pele, mas sua incidência está aumentando no
mundo inteiro, disse o médico.

Câncer de pele deve
ter afetado 182 mil 

Flávio Távora adverte sobre o câncer de pele, tumor mais comum da doença
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira
Leal apresentou o Projeto de Lei
50.042/2013 que dispõe sobre a proibição
da exposição de recipientes com sal de
cozinha sobre as mesas de bares, restau-
rantes, hotéis e demais estabelecimentos
que fornecem refeições em Niterói. 

Conforme o proposto fica definido que o
estabelecimento fornecerá o recipiente
com o sal apenas ao cliente que o solicitar.
O não cumprimento desta lei, caso apro-
vada, implicará em multa estabelecida
pelo Código Tributário Municipal, e apli-
cada em dobro no caso de reincidência.

“Além de ser o grande vilão da pressão alta,
o sal também vem sendo acusado de en-
gordar e trazer vários prejuízos à saúde,
onde estudos comprovaram que o sódio
presente no sal pode levar a um grande
ganho de peso, pois ele aumenta a ação
dos hormônios que estocam a gordura.
Quanto mais sal ingerimos, mais necessi-
tamos de água no organismo para diluí-lo.
Por isso que quando comemos um chur-
rasco salgado, passamos o dia todo be-
bendo Além dos malefícios já mencionados,
a grande ingestão de sal também pode oca-
sionar problemas cardíacos e cálculos re-
nais”, revela Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho é autor do
Projeto de Lei 126/2013 elaborado em par-
ceria com o vereador Bruno Lessa. A pro-
posta do legislador cria paradas de ônibus
alternativas para atender a usuários do
transporte coletivo. 

Conforme o Artigo 1º, fica permitido que as
empresas concessionárias de transporte
coletivo possam parar, a fim de embarcar e
desembarcar passageiros, fora dos pontos
de ônibus relacionados como fixos, das
onze da noite às cinco horas da madru-
gada. As paradas alternativas sempre se
darão junto ao meio-fio, observando-se a
legislação de trânsito pertinente em vigor. 

Conforme justificativa apensada ao Pro-
jeto, a “proposição tem por objetivo dar
mais comodidade aos usuários de trans-
porte coletivo na cidade de Niterói. Além
disso, é nítido para toda a sociedade que
a problemática da segurança pública em
nosso país atinge a todos que circulam
pela cidade, durante o dia e, principal-
mente, a noite, quando as ruas estão de-
sertas e mais propensas a ação de
criminosos. Sendo assim justifica-se a im-
portância e necessidade das paradas al-
ternativas no período compreendido entre
23h e 5h”, relata o vereador Andrigo.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 174/2007, pre-
tende a criação de um cadastro único para
crianças e adolescentes institucionaliza-
das em entidades de abrigo de Niterói.

O cadastro proposto por Betinho, em par-
ceria com o vereador Renatinho, deverá
conter um estudo psicossocial de cada
criança contendo, obrigatoriamente, refe-
rência familiar; local de origem; motivação
da medida de abrigamento; nome das ins-
tituições com respectiva data da entrada
em cada uma delas; históricos médicos,
pessoal e escolar da criança; informações
sobre a existência de visitas familiares e
sobre agressões ou abandono por parte
da família de origem. 

Caberá à Secretaria Municipal de Assis-
tência Social coordenar o levantamento
dos dados junto às instituições de abrigo
localizadas no município, bem como a re-
dação final do cadastro único. “Essa pro-
posição tem como objeto principal
subsidiar ações que promovam o direito à
convivência familiar, convencido da ne-
cessidade de prever medidas para garan-
tir o interesse superior da criança e do
adolescente abrigadas em instituições”,
explica Betinho.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Resolução 03/2015 que
instituiu a Frente Parlamentar em Defesa
do SUAS (Sistema Único da Assistência
Social). A Frente criará um espaço de
debate para as questões referentes ao
Sistema. 

Compete a ela, sem prejuízo de outras
atribuições decorrentes de sua natureza
institucional, realizar estudos e debates
e tomar providências no sentido de
acompanhar as políticas públicas dire-
cionadas e relacionadas à estas ques-
tões; monitorar a execução de planos e
projetos relacionados à temática; reali-
zar estudos, pesquisas e diagnósticos
relacionados ao SUAS; e acompanhar,
discutir e sugerir proposições legislativas
correlatas à temática.

“Com a Constituição Federal de 1988 a
Assistência Social elevou-se da antiga
condição de ação subsidiária do Estado,
cujas ações se caracterizavam por seu
caráter eventual, discricionário e com-
pensatório e tornou-se política com
mesmo grau de importância das demais
políticas de seguridade, assumindo a
condição de direito de todo cidadão”, ex-
plica o vereador Bira Marques.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, é
responsável pelo Projeto de Lei 112/2006. A
matéria institui o Dia Municipal da Inclusão
Digital. Para efeito de lei a data será come-
morada, anualmente, no dia 1° de junho,
passando a integrar o calendário oficial de
datas e eventos. 

Segundo o Artigo 2o o poder público deverá,
ao longo do ano e, destacadamente em 1°
de junho, promover atividades de divulgação
e promoção e a realização de campanhas e
programas para ampliar a inclusão digital em
nossa cidade. 

É também de Beto da Pipa o projeto 41/2005
que isenta do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) o contribuinte que comprovar a
adoção de criança ou adolescente portador
de necessidades especiais, interraciais ou
grupo de irmãos. Diz o texto que ficará isento
do valor em cada exercício, o proprietário de
um único bem imóvel, que comprovar judi-
cialmente, a adoção de criança ou adoles-
cente de até 16 anos, inclusos na condição
citada acima. Os contribuintes que se en-
contrarem nas condições previstas deverão
requerer o benefício até o dia 30 de abril de
cada exercício, apresentando o termo judi-
cial de adoção atualizado, sob a pena de
cassação do benefício fiscal.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite do
Projeto de Lei 39/2015, sobre a destinação
de assentos preferenciais para idosos, defi-
cientes físicos, pessoas com a mobilidade
reduzida e gestantes, em áreas destinadas à
alimentação nos shopping centers, centros
comerciais, supermercados e estabeleci-
mentos de ensino de Niterói. 

Para o cumprimento da lei os assentos pre-
ferenciais não podem ser inferiores a 5% do
total dos integrantes na área utilizada para
alimentação; devem ser posicionados em
local de fácil acesso ao atendimento e à cir-
culação; e podem ser ampliados havendo
demanda a critério da administração dos es-
tabelecimentos. 

Será obrigatória a identificação dos assen-
tos com a inscrição “Preferencial para ido-
sos, deficientes e gestantes”, para facilitar a
localização e uso prioritário. “Uma das gran-
des conquistas em ascensão no Brasil se re-
fere à acessibilidade dos deficientes físicos
ou com mobilidade reduzida. Isso graças à
conscientização presente em muitos setores
e seguimentos da sociedade. Os shoppings,
por exemplo, precisam urgentemente se
preocupar com a acessibilidade, não bas-
tando apenas espaços para entretenimento,”
diz Bruno.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 107/2014 dispõe sobre o rea-
proveitamento de água pluvial nas escolas
públicas municipais. Conforme o Artigo 1º,
todas as escolas públicas de Niterói serão
incentivadas a realizar o reaproveitamento
de água pluvial, em conformidade com as
leis municipais 2.630/2009 e 2.856/2011. 

Em parceria com a colega Verônica Lima,
estabelece que a implantação do sistema
de reaproveitamento de água pluvial deverá
ser feito pelas secretarias municipais de
Meio Ambiente e de Educação, em parceria
com a comunidade escolar. O funciona-
mento do sistema de captação de água plu-
vial terá a participação obrigatória de todos
os alunos e funcionários da rede de escolas
públicas municipais de Niterói.

“A cidade de Niterói já possui duas leis que
tratam do tema do reaproveitamento de
água pluvial. As legislações vigentes têm
como objetivo o armazenamento de águas
pluviais para reaproveitamento e retardo de
descarga na rede pública e estende as ob-
rigações estimulando à instalação de sis-
tema de coleta e reutilização de águas
servidas em edificações públicas e priva-
das. Estamos somando esforços”, explica
o vereador.

Carlos Aberto de Macedo é o autor do Pro-
jeto de Lei protocolado na Secretaria da
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
com o número 188/2013. Pela proposição
legal, discorre sobre a gratuidade do uso
dos estacionamentos controlados, direta
ou indiretamente, mediante concessão, do
município aos oficiais de justiça e avalia-
dores — estadual e federal — em diligên-
cia e dá outras providências. 

Conforme determinado em seu Artigo1º,
“fica isento de pagamento do uso de esta-
cionamento municipal e nos logradouros
públicos os oficiais de justiça e avaliado-
res no exercício da função”. Já o Artigo 2º,
define que a isenção de pagamento, se
dará em realização de diligências, com o
objetivo de dar cumprimento às ordens ju-
diciais, no horário compreendido das seis
horas às vinte horas, apenas de segunda
a sábado. 

Em sua justificativa, o vereador Carlos Ma-
cedo ressalta que “esses profissionais, na
maioria das vezes em que estão proce-
dendo a diligências, têm o seu trabalho
prejudicado”. Carlos Macedo preside na
Câmara a Comissão Permanente de De-
senvolvimento Econômico e Indústria
Naval.

Daniel Marques Frederico através do Pro-
jeto de Lei 112/2015 legisla sobre a utiliza-
ção de bicicletas elétricas em Niterói. Para
fins de circulação em ciclorrotas e vias pú-
blicas, equiparam-se as bicicletas elétricas
às bicicletas movidas à propulsão humana,
cuja regulamentação específica deverá ser
respeitada, principalmente no tocante à po-
tência máxima de 250 watts elétricos, ao
mesmo tempo observado o limite de velo-
cidade de 25 quilômetros por hora. 

As ciclorrotas, mesmo as que utilizam
parte de vias públicas em suas constitui-
ções, não serão consideradas no âmbito
municipal, exclusivamente para efeitos de
aplicação de leis de trânsito, como vias pú-
blicas, desde que utilizadas para tráfego.
Entende-se por ciclorrotas todas vias si-
nalizadas que indicam a presença e a pre-
ferência da bicicleta sobre os demais
veículos, como rege o código de trânsito
objetivando garantir o óbvio direito de cir-
culação das bicicletas.

“Todo veículo automotor independente da
cilindrada, para ser conduzido na via pú-
blica, exige a devida documentação e ha-
bilitação. Contudo, não há sentido que
ciclovias e ciclofaixas tenham o mesmo
tratamento de ruas e estradas”, diz Daniel.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

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

Emanuel Jorge Mendes da Rocha acom-
panha o andamento do Projeto de Lei
172/2014 sobre a obrigatoriedade dos
restaurantes, padarias, lanchonetes, piz-
zarias e estabelecimentos similares do
município de Niterói a prepararem os ali-
mentos de forma pública e visível aos
consumidores. 

Todos os locais devem dispor de vidros
transparentes e bancadas. O descum-
primento da norma, caso aprovada, su-
jeitará o infrator à penalidade de multa
fixada pelo Código Tributário Municipal
na primeira autuação, sendo em caso de
reincidência a aplicação da multa em
dobro e a cassação do alvará de funcio-
namento após a instauração de processo
administrativo. 

“O projeto de lei ora apresentado des-
tina-se a conceder transparência aos
serviços prestados ao consumidor, bem
como evitar e coibir a higienização ina-
dequada no preparo dos alimentos ante
a visibilidade constante propiciada pelo
procedimento previsto neste conjunto de
regras”, revela Emanuel. Uma vez apro-
vada, os estabelecimentos terão o prazo
de 120 para se adequarem às normas
previstas nesta lei.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 14/2014 tornando obrigató-
ria a instalação de gerador de energia, em
todos os edifícios dotados de elevadores
de Niterói, para suprir eventuais falhas no
fornecimento de energia elétrica pela con-
cessionária deste serviço. 

Pela proposta a geração de energia elé-
trica, na falta de abastecimento normal,
deverá atender a todas as áreas comuns
dos prédios e os elevadores. Caso apro-
vada, a partir da entrada em vigor desta
lei, nenhum habite-se será concedido sem
o cumprimento da exigência, não havendo
distinção entre imóveis residenciais, co-
merciais ou industriais. 

Os geradores deverão ser dotados do mí-
nimo de ruído possível e instalados em
áreas preferencialmente isoladas e segu-
ras. Nos edifícios construídos e habitados
antes desta lei começar a valer será con-
cedido prazo de um ano para a implanta-
ção dos geradores. Fica assegurado, a
critério de cada condomínio, estender às
unidades residenciais o fornecimento de
energia substituta. O município de Niterói
não impedirá que edifícios, no todo ou em
parte, queiram consumir apenas energia
gerada por equipamentos próprios.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apresen-
tou o Projeto 20/2013 que dispõe sobre a
qualidade das impressões nos cupons fis-
cais emitidos pelas máquinas eletrônicas
nas casas do comércio e de prestação de
serviços. 

Os estabelecimentos ficam obrigados a
substituir os cupons fiscais, emitidos em
suas máquinas eletrônicas, bem como que
conste nos mesmos todas as especificações
do documento pago para serem utilizados
como comprovantes de pagamentos de
contas de consumo, e outras comprovações
necessárias ao consumidor. A impressão
das informações deve permanecer legível
por no mínimo cinco anos. 

Quem não cumprir a lei ficará exposto a ad-
vertência; multa de R$ 500 por documento
que perder a legibilidade dentro do prazo
previsto, sendo esta dobrada a cada reinci-
dência; e suspensão da atividade. “Os com-
provantes de pagamento emitidos por
máquinas são impressos em papel no qual
as informações jamais continuam legíveis
pelo período legal. Sendo assim, tais com-
provantes de pagamento são prejudiciais ao
consumidor que pode vir a ser cobrado, uma
ou mais vezes, por um débito já pago, ge-
rando assim, insegurança”, ressalta Vieira.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho é responsável pelo Pro-
jeto 42/2003 que autoriza o Executivo Muni-
cipal a celebrar convênio com o Governo do
Estado com o propósito de municipalizar o
Complexo Esportivo Estádio Caio Martins.
São partes integrantes deste projeto o
campo de futebol, a área de entorno para
adequação e implantação de raias e outros
espaços complementares externos, como a
quadra do ginásio poliesportivo destinada às
práticas de basquetebol, voleibol, ginástica
de solo e outras atividades, cuja municipali-
zação objetivará, prioritariamente, sua utili-
zação para as modalidades esportivas. 

Ao Município compete implementar a polí-
tica de esporte, promovendo a capacitação
e reciclagem dos agentes envolvidos na for-
mação dos atletas e ginastas niteroienses,
estimulando o seu aperfeiçoamento, criati-
vidade e execução competitiva, capaci-
tando-os ao acesso de melhores níveis
internacionais.

“O Município de Niterói sempre foi conside-
rado um celeiro de craques e de desportis-
tas das várias modalidades, que sempre se
dedicaram abnegadamente às suas ativida-
des de preparação e disputa sem o indis-
pensável apoio público ou privado”,
argumenta José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é o autor da pro-
posta que cria o Conselho Municipal de
Comunicação Social, responsável pelas
atribuições da Prefeitura em matéria nor-
mativa, deliberativa e de planejamento se-
torial ligadas a assuntos de comunicação
social, radiodifusão, telecomunicação, im-
pressos, Internet e inclusão digital. 

Com o número 137/2014 o Projeto de Lei,
que tem coautoria dos colegas do PSOL,
estabelece que o Conselho terá, entre ou-
tras atribuições, o dever de formular,
quando solicitado ou por iniciativa própria,
estudos, pareceres, recomendações e
apresentar proposições que contribuam
para uma melhor aplicação dos recursos
e da informação. Também será sua função
propor medidas que visem o aperfeiçoa-
mento de uma política pública, com base
em princípios democráticos que valorizem
o acesso à informação de interesse cole-
tivo e a comunicação como direito hu-
mano. “Pretendemos com este projeto,
ampliar o acesso a bens culturais mobili-
zadores através da informação, fortale-
cendo uma visão crítica sobre a realidade
e acompanhando as inovações tecnológi-
cas do setor, aperfeiçoando a política mu-
nicipal de comunicação”, explica Paulo
Eduardo.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do Pro-
jeto de Lei 32/2015 que dispõe sobre o
tombamento do conjunto paisagístico da
Serra do Mar, também pelo seu valor his-
tórico e cultural. 

Em sua justificativa ressalta que o Instituto
Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural
(Inepac) expõe que a Mata Atlântica, na
época do descobrimento do Brasil, reves-
tia uma faixa contínua de 350 mil quilô-
metros quadrados do território brasileiro.
Foi palco para o desenvolvimento da co-
lonização e exploração predatória de nos-
sas riquezas. Dessa convivência resultou,
nos últimos 500 anos, a destruição pro-
gressiva das reservas florestais. Hoje a
área está reduzida a cerca de 3% de sua
extensão original, abrigando raridades da
fauna e da flora, além de se constituírem
habitat de espécies ameaçadas de extin-
ção. “A Serra do Mar é marcada pelas for-
mas esculturais do seu relevo, verdadeiros
monumentos geológicos recobertos pela
floresta tropical. Ora no interior, ora avan-
çando sobre o oceano, recorta o litoral
com suas escarpas abruptas, baías si-
nuosas, restingas, lagunas, manguezais e
deslumbrantes praias. Nesses cenários
surgiram as primeiras cidades fluminen-
ses”, conta Giordano.

Leonardo Giordano (PT)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da
Câmara o Projeto de Lei 214/2014. Atra-
vés dele os administradores dos circos,
parques de diversões, buffets infantis, e
assemelhados, que funcionem ou ve-
nham funcionar em Niterói, fixarão, na
entrada de cada um dos brinquedos e
atrações disponíveis, placas informativas,
com letras bem visíveis para o público,
com dados sobre manutenção e vistoria
técnica do aparelho, bem como sobre
eventuais riscos inerentes à sua utiliza-
ção, que deverão estar de acordo com as
Normas Brasileiras para Parques de Di-
versão da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) e da Associação
Brasileira de Parques de Diversões do
Brasil (ADIBRA). 

Entendem-se como dados referentes à
manutenção a data em que esta foi reali-
zada pela última vez, quando será a pró-
xima e o número do laudo de vistoria
emitido pelas autoridades. Como infor-
mações relativas aos eventuais riscos
inerentes à utilização do brinquedo ou da
atração, entendem-se informações que
indiquem idades, peso e altura mínimos e
máximas permitidas e risco para pessoas
portadoras de doenças.

Priscila Souza Nocetti Costa encaminhou o
Projeto de Lei 74/2014 instituindo que sejam
abonadas as faltas dos pais, que compare-
çam às atividades escolares de seus filhos
previstas no calendário escolar. Os pais que
tenham seus filhos, matriculados nas esco-
las públicas ou privadas, devem comunicar
aos empregadores, no prazo mínimo de
sete dias, sobre o não comparecimento ao
trabalho. 

Entende-se por atividades previstas no ca-
lendário escolar, as reuniões de pais e pro-
fessores, atividades culturais, datas
comemorativas e reuniões extraordinárias
de relevância para o processo educacional
dos filhos. O abono é de meio expediente,
não sendo necessária a reposição em ban-
cos de horas. Os profissionais que recebe-
rem abono pelo comparecimento nas
atividades descritas deverão comprovar sua
participação mediante declaração da insti-
tuição de ensino. 

“O papel da família no processo educativo
dos filhos é de extrema importância, sendo
necessária a participação dos pais em datas
específicas do calendário educacional dos
filhos. O presente projeto tem como objetivo
estreitar as relações familiares e educacio-
nais entre pais e filhos”, revela Priscila.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas deu
entrada no Projeto de Lei 127/2014 insti-
tuindo a campanha permanente de forma-
ção e promoção de direitos humanos e
acesso à justiça gratuita nas comunidades
de Niterói. A campanha contará com a ampla
divulgação de quadros e cartazes informati-
vos.

Os quadros e cartazes deverão conter a lis-
tagem dos direitos fundamentais, com ins-
truções sobre como proceder em caso de
violação; a relação das entidades de direito
público e privado que prestam assistência ju-
rídica gratuita, com seus respectivos ende-
reços, telefones e horários de atendimento e
os documentos necessários. As informações
contidas nos cartazes devem ser atualizadas
a cada trimestre. 

Os quadros e cartazes deverão ser fixados
nas associações de moradores das comuni-
dades e em órgãos públicos que estejam
presentes nas mesmas. Os órgãos da admi-
nistração municipal, direta e indireta, devem
auxiliar na divulgação da campanha. Deve-
rão ser oferecidos periodicamente nas co-
munidades cursos de formação em direitos
humanos. Os cursos serão ministrados por
professores e pesquisadores, movimentos
sociais e organizações de direitos humanos.

Priscila Nocetti (PSD)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2015 55 DEZEMBRO_55 CAMARA dezemBRO 2015  19/1/2016  12:14  Page 13



14 — Dezembro de 2015

NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior é autor
do Projeto de Lei 188/2014 que declara
como Patrimônio Imaterial do Município de
Niterói a Festa das Crianças da Ititioca.
Em sua justificativa o vereador Vitor Junior
ressalta que “se trata de uma festa já tra-
dicional na Ititioca, realizada pela associa-
ção de moradores há 19 anos, e que
congrega a presença de moradores, não
só de lá como de bairros vizinhos. Vale
destacar a proposta do evento como tam-
bém a grandiosidade e esmero com que é
preparado. É uma festa esperada ansio-
samente por todos em função da diversifi-
cação de atividades que ela oferece não
só para as crianças como para os pais e
responsáveis”.

É também de sua autoria o Projeto de Lei
120/2013 que dispõe sobre a criação da
Feira Popular do Largo da Batalha. “A
Feira do Largo da Batalha foi uma con-
quista dos que nela trabalham e dela so-
brevivem, bem como dos moradores que
dela usufruem há quase meio século, e já
é parte integrante da vida das pessoas
que por ali transitam ou circulam. Temos
que levar em consideração que é da mais
alta relevância a sua criação oficial e re-
gulamentação, para garantir que a sua
permanência prevaleça”, diz Vitor Junior.

2621-0505
Gabinete 11

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 185/2014 que dispõe
sobre a participação de estagiários e pro-
fissionais de educação física para acom-
panhamento dos idosos durante a prática
de exercícios físicos nas praças públicas
que contam com aparelhos de ginástica
para promover a saúde. 

O Município poderá firmar parcerias com
universidades e associações multidiscipli-
nares envolvidas no tema. “Este projeto tem
como finalidade integrar estagiários e pro-
fissionais de educação física na orientação
aos idosos para prática de atividades físi-
cas com o intuito de promover a saúde. É
sabido que a prática regular de exercício fí-
sico contribui para qualidade de vida e, em
especial para o idoso, reduz a depressão e
ansiedade. Nesse sentido a preocupação
quanto às condições de saúde e à quali-
dade de vida que esses cidadãos gozarão
nos seus últimos anos de vida. Para tanto,
não basta ao poder público local oferecer
espaços com aparelhos de ginástica para
prática esportiva dos idosos, sendo igual-
mente importante uma boa orientação da
prática de exercício físico, evitando o agra-
vamento de uma eventual lesão, ou até
mesmo o seu surgimento diante de uma
postura incorreta”, diz Cariello.

Rodrigo Flach Farah é o autor do projeto
285/2000 que dispõe sobre a Campanha
Municipal de Prevenção, Orientação e
Combate a Osteoporose. A execução da
campanha instituída é de responsabili-
dade e coordenação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde em colaboração com
outras instituições que desejarem, procu-
rando atingir a maior parte da população. 

A matéria institui o Dia Municipal de Pre-
venção da Osteoporose, a ser realizado,
anualmente, em 20 de outubro, data em
que se comemoram os dias Mundial e
Nacional da Osteoporose. O Programa
tem por objetivo desenvolver ações vol-
tadas à prevenção, o diagnóstico e o
acompanhamento de pacientes vítimas
de osteoporose; ampliar o acesso aos
serviços de saúde e incrementar a quali-
dade do atendimento e sua oferta; orga-
nizar, regulamentar, acompanhar e
avaliar as ações de saúde voltadas à pre-
venção e tratamento da osteoporose; e
implantar, através dos órgãos competen-
tes, sistema de coleta de dados sobre os
portadores da doença. 

A Osteoporose é a doença óssea meta-
bólica mais frequente, sendo a fratura a
sua manifestação clínica.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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Fernanda Dutra Maia, eleita Miss Plus Size
Niterói 2015, recebeu das mãos do presi-
dente da Câmara, Paulo Bagueira, uma
Moção de Congratulação e Aplausos. For-
mada em Biomedicina, é mãe de duas me-
ninas - a mais nova de apenas um ano -
disputou o título com mais 14 candidatas. O
Miss Plus Size é aberto a mulheres com
mais de 46 quilos.

- Nós, mais gordinhas, temos que estar bem
de saúde e com a cabeça em paz. Eu que-
ria fazer um book de fotos e tinha dificulda-
des, esse concurso serviu para elevar a
autoestima de todas as candidatas - obser-
vou Fernanda.
Moradora do Barreto, ela é casada com um

encarregado de segurança que também
atua como fotógrafo, e os dois mantêm um
site para trabalhos publicitários e uma pro-

dutora. Fernanda participa de eventos e
palestras que podem ser agendadas pelo
endereço www.ggatas.com.br.

Miss
Plus Size

festejada
na Câmara

Fernanda Dutra Maia recebe uma Moção de Congratulação e Aplausos entregue por Paulo Bagueira

A Banda de Música da Escola Técnica Henri-
que Lage, no Barreto, sob a regência do maes-
tro Lenílton Penha, se apresentou nas
escadarias da Câmara de Vereadores. Os mú-
sicos prestigiaram a formatura da turma 2015
dos 86 alunos do Instituto Histórico e Geográfico
de Niterói. 

Criada em 1946, a Banda do Henrique Lage
teve como primeiro mestre o tenente Áureo
Pinto Brandão, a quem coube iniciar os ensina-
mentos teóricos e a utilização dos instrumentos
musicais. Em janeiro de 2005, com a sua apo-
sentadoria, passou a direção da banda para o
seu amigo Lenílton Penha que, juntamente com
a maestrina Ana Botelho, desenvolve um tra-
balho de alto nível. A Banda Henrique Lage per-
tence à Fundação de Apoio à Escola Técnica.

Banda de
tradição

Maestro Lenilton rege a tradicional Banda da Escola Técnica Henrique Lage, em apresentação na Câmara

2015 55 DEZEMBRO_55 CAMARA dezemBRO 2015  19/1/2016  12:14  Page 15
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Intervenções a curto, médio e longo prazo para
revitalizar o histórico bairro de São Domingos
estão previstas em um projeto apresentado ao
presidente da Câmara, Paulo Bagueira, e à se-
cretária municipal de Urbanismo e Mobilidade,
Verena Andreatta. A proposta foi feita em se-
minário organizado pelaAssociação dos Pro-
fessores Inativos da Universidade Federal
Fluminense (Aspi-UFF).

— Há intervenções simples, como limpeza,
instalação de coletores de lixo e controle ur-
bano e iniciativas de longo prazo, como a
recuperação e restauração de casarios,
que a cada dia estão mais degradados. O
importante é a união de esforços para
que aquele bairro, com um forte apelo
histórico e cultural, possa ter de volta a
sua qualidade urbana — enfatiza a pro-
fessora Aidyl de Carvalho Preis, que
preside a Aspi-UFF.

Responsável pelo seminário que pro-
duziu a proposta de revitalização do
bairro de São Domingos, a profes-
sora e ex-vereadora Satiê Mizubuti
afirma que a participação do poder
público é de vital importância para
o desdobramento do projeto.

— Fizemos um primeiro diagnós-
tico, uma série de propostas e conseguimos in-
serir no orçamento do município para 2016 uma emenda para a
continuidade das ações. Estou otimista com os possíveis desdobramen-
tos — afirma Satiê.

Para a secretária Verena Andreata as iniciativas da Aspi-UFF vão de en-
contro com o que pensa o poder público.

— Projetos de revitalização necessitam do comprometimento da popula-
ção e das instituições não governamentais, como é o caso da Aspi-UFF.
Estamos abertos para a continuidade desta parceria —  afirmou Verena.

O vereador Paulo Bagueira adiantou que pretende promover um encontro
entre a diretoria da Aspi-UFF e o prefeito Rodrigo Neves.

— A secretária Verena ficou entusiasmada com a iniciativa dos professo-
res da UFF e o próximo passo é levar a proposta ao conhecimento do
chefe do Executivo e demais órgãos municipais envolvidos. Acredito que
há projetos fáceis de serem executados e, para isso, daremos o nosso
apoio institucional —  garantiu Bagueira.

São Domingos pode ser
revitalizado, propõe a Aspi-UFF

O Forte do Gragoatá, o busto de Dom Pedro II  e o Palacete de São Domingos são marcos do histórico bairro de Niterói 
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