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Codecon amplia atuação

A criação de um Núcleo de Mediadores Judiciais, de uma Comissão de Ajuda aos Superendividados e a retomada das ações
de fiscalização normativa são algumas das novidades anunciadas pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon)
da Câmara de Vereadores. Segundo o coordenador do órgão, Fernando José Soares, o núcleo terá como objetivo principal
desafogar os fóruns judiciais. “A Codecon vai chamar as partes interessadas, conversar, esclarecer os dois lados, informar
o que diz a lei e tentar uma solução administrativa amigável. Formulado o acordo entre as partes, como Núcleo de Media-
ção, o termo vira decisão judicial. Quem não cumprir o acordado fica sujeito às sanções legais”, diz Fernando. Página 6

Autor dos bestsellers “Como passar em provas e
concursos”, que já vendeu mais de um milhão de
livros, além de dezenas de outras obras jurídicas,
o juiz federal William Douglas, carioca de nasci-
mento, é o mais novo Cidadão Niteroiense. O tí-
tulo lhe foi conferido pela Câmara de Vereadores
por proposta do vereador Bruno Lessa, como uma
forma de agradecimento pelo trabalho do magis-
trado e educador em prol de Niterói, do Direito e
da família, acrescentou. Página 15

Juiz que ensina a

passar em concursos

é Cidadão Niteroiense

Juiz  federal William Douglas é o mais novo Cidadão Niteroiense

Taxistas pedem

fiscalização para

carros do Uber
Em reunião no gabinete da presi-
dência da Câmara, um grupo de ta-
xistas pediu apoio dos vereadores
para cobrar fiscalização da prefeitura
contra os carros do Uber, que não
têm licença como eles. Página 5

Vítimas do

holocausto vão

ser lembradas
A Câmara de Vereadores realiza
sessão solene, dia 18 de abril, às
18h, e uma exposição de fotos
para lembrar os seis milhões de ju-
deus mortos durante a Segunda
Guerra Mundial. Página 15

Técnicos prontos

para combater

os mosquitos
Em audiência convocada pelo ve-
reador Betinho, a chefe de Vigilância
em Saúde, Anna Eppingghaus, disse
como Niterói combate o aedes ae-
gypti, após vinte anos de experiên-
cia em campo. Páginas 2 e 3

Aposentadoria

poderá ser após

os 75 anos
O vereador Luiz Carlos Gallo apre-
sentou projeto de emenda à Lei Or-
gânica Municipal para estender a
aposentadoria compulsória de servi-
dores aos 75 anos de idade, como
já ocorre na esfera federal. Página 4
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Comissões Permanentes:

Por conta das epidemias do passado e do
combate ao mosquito aedes aegypti as equi-
pes da Secretaria e da Fundação Municipal de
Saúde já acumulam experiência suficiente
para os tempos de zika vírus e febre chikun-
gunya. Segundo a chefe da Coordenadoria de
Vigilância em Saúde (Covig) de Niterói, Anna
Eppin  ghaus, os vinte anos de combate ao
mosquito ensinaram muita coisa.

— Epidemias sucessivas de dengue costu-
mam ocorrer a cada três anos. Hoje em dia a
situação epidemiológica é por demais com-
plexa. Nossa rede de atenção básica é bem
estruturada e trabalha no combate e na pre-
venção — ressalta da coordenadora-geral da
Covig.

Ainda segundo Eppinghaus, as equipes do
Programa Médico de Família (PMF) e as poli-
clínicas comunitárias e de especialidades são
linha de frente no trabalho.

— Nossa rede e nossos profissionais já co-
nhecem a dengue e conseguem absorver a
demanda. A Fundação Municipal de Saúde
acompanha os boletins do Ministério da
Saúde e da secretaria estadual – explica Ana.

Convocada pelo vereador Alberto Iecin, o Be-
tinho, para debater as ações de combate ao
mosquito aedes aegypti em Niterói, a audiên-
cia pública contou também com as presenças
dos especialistas Francisco Faria, diretor do
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); de
Renato Moreira de Sá, do Centro de Obstetrí-
cia da Universidade Federal Fluminense
(UFF); de Antônio Quintão, diretor da Compa-
nhia de Limpeza de Niterói (Clin); de Mario
Sergio Ribeiro, superintendente de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria Estadual de
Saúde; e da doutora Carla Regina Oliveira, in-
fectologista da UFF, entre outros.

Saúde
trégua a
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3

de pública não dá
a ao aedes aegypti

l Feche os sacos plásticos e mantenha a lixeira tampada.
l Evite acumular lixo e entulho no quintal.
l A piscina deve ser limpa, uma vez por semana.
l Trate a água com cloro e a cubra sempre que não for usá-la.
l Lave bem os suportes dos garrafões de água mineral.
l Mantenha os ralos desentupidos e fechados, quando não estive-
rem em uso.
l Lave a vasilha de água dos animais, pelo menos uma vez por se-
mana, com água corrente, bucha e sabão.
l Elimine tudo que possa acumular água.
l Garrafas e baldes vazios devem ser guardados de boca para baixo.
l Pneus velhos devem ser guardados em local coberto ou recebe-
rem destinação correta.
l Retire a bandeja externa da geladeira e lave-a com água e sabão.
l O vaso sanitário deve ser mantido, sempre, fechado.

l To-
néis e
d e p ó -
sitos de
água devem
estar sempre fe-
chados, depois de lava-
dos com bucha e sabão.
l Se o seu muro é protegido com cacos de vidro, coloque areia na-
queles que possam acumular água.
l Evite plantas que acumulem água.
l Coloque, sempre, areia nos pratos de todos os vasos de plantas.
l Retire folhas, galhos e tudo que possa impedir a passagem de
água pelas calhas.
l Mantenha a caixa de água sempre fechada.

Como evitar o mosquito►

O vereador Betinho preside a audiência pública convocada para ouvir especialistas sobre as ações eficazes para o combate ao mosquito aedes aegypti
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Projeto de emenda à Lei Orgânica Munici-
pal proposto pelo vereador Luiz Carlos
Gallo sugere que o funcionalismo munici-
pal possa pedir aposentadoria aos 75 anos
de idade. Diz o texto da emenda 01/2016,
alterando o parágrafo 2º, do Artigo 161 da
Lei Orgânica do Município, que a aposen-
tadoria deva garantir pagamentos propor-
cionais ao tempo de serviço.

Em sua justificativa o vereador diz que a

medida, já em vigor nas esferas públicas fe-
derais e no Estado do Rio de Janeiro, es-
tende “o benefício da aposentadoria
compulsória aos 75 anos para o funciona-
lismo público municipal, o que vem trazer
benefícios aos servidores de Niterói, cidade
que dentre outros aspectos, figura entre as
que possuem alto índice de qualidade de
vida e longevidade dos seus cidadãos”.

- É importante ressaltar que os servidores

que se aposentam atualmente, perdem
uma série de gratificações pela falta de um
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) que, juntamente com o sindicato
dos servidores, estamos negociando com
o Executivo. Estender a aposentadoria
compulsória para até 75 anos, dá ao servi-
dor que está prestes a se aposentar e que
muito contribuiu com o município, o direito
de usufruir dos benefícios do futuro – afirma
Gallo.

Projeto
estende aos

75 anos a
aposentadoria

Gallo, presidindo sessão da Câmara, defende estender aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade

Os desafios  para a implantação do Sis-
tema Unificado de Assistência Social
(SUAS) foram discutidos na Câmara. Pro-
posta pelo vereador Bira Marques, que já
ocupou a pasta da Assistência Social em
Niterói, a audiência pública levou ao ple-
nário representantes do Governo, militan-
tes na área social e tra balhadores do
setor. Bira anunciou que a Câmara estuda
mudanças em sua Comissão de Saúde,
para que passe a aglutinar também a As-
sistência Social e a Previdência.

— Fiz essa proposta à Mesa Diretora da
Casa. Tanto o presidente Paulo Bagueira
quanto os demais integrantes da Comis-
são de Saúde estão sensíveis à mu-
dança. Estamos avançando — disse Bira.

Presente ao evento, a secretária Execu-

tiva da Prefeitura, assistente social Maria
Célia Vasconcellos, ressaltou que o
SUAS é um divisor de águas.

— A Lei de Implantação do SUAS enca-
minhada pelo prefeito Rodrigo Neves
marca uma nova etapa. Lembro que o
entrosamento entre as políticas e órgãos
municipais tem sido fundamental para os
avanços conseguidos. As políticas
devem ser maiores que os governos,
que o tempo de gestão e acima de posi-
ções partidárias. Devem ser permanen-
tes — disse a secretária.

Angélica Hullen, subsecretária de Assis-
tência Social, defende políticas públicas
e não assistencialismo. “Uma lei munici-
pal específica fortalece o processo como
um todo. A integração de benefícios e
serviços na rede deve ser buscada sem-
pre. Temos que garantir recursos em
todas as esferas para que não haja in-
terrupção no atendimento. Em breve es-
taremos inaugurando em Niterói uma
casa de acolhimento às mulheres —
destacou a subsecretária de Assistência
Social.

Bira disse que um dos principais desa-
fios, dez anos depois da implantação do
SUAS, é aprofundar o pacto federativo e
o papel dos entes federados a fim de
efetivar a participação de todos os ato-
res na consolidação da Política Pública
de Assistência Social.

— A mensagem-executiva visa avalizar
que a Política de Assistência seja efeti-
vada, assegurando proteção social aos
munícipes que dela necessitarem, bem
como afiançar o acesso aos direitos
sócio-assistenciais. A assistência social
em nosso município avançou muito nos
últimos três anos, contudo, há que se ir
além. Ao aprovar a lei municipal do
SUAS, Niterói dá um passo importante
para a estruturação da Assistência So-
cial na cidade. É esta lei que garantirá
os recursos para o financiamento e a
execução da política para o setor —
disse Bira Marques.

Além dos já citados também comparece-
ram o procurador-geral do Município, An-
tônio Raposo; e o deputado Estadual
Waldeck Carneiro (PT). 

Política de

assistência social

em debate
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Representantes dos taxistas de Niterói
foram recebidos no Gabinete da Presidên-
cia pelos vereadores Paulo Bagueira, Leo-
nardo Giordano e pelo suplente Beto Saad
(PR). A categoria veio pedir apoio da Câ-
mara para que a Prefeitura promova a fis-
calização efetiva contra a presença dos
táxis ligados ao Uber na cidade. Uma nova
reunião na Câmara foi agendada, desta
vez com a presença do secretário-execu-
tivo da Prefeitura, Vitor Junior, para enca-
minhar as reivindicações ao prefeito
Rodrigo Neves (PV).

Segundo Yuri Lanzellotti, da Associação
dos Taxistas de São Francisco, a classe
está passando por dificuldades e deseja
abrir um canal de negociação para enfren-
tar o problema.

— Não queremos que os episódios e ma-
nifestações que pararam a capital se repi-
tam em Niterói. Atividade individual
remunerada quem regulamenta é a Prefei-
tura. O Uber não tem interesse em legali-
zar o meio de transporte, não querem
pagar todas as taxas e impostos, e ficar
submetidos a burocracia e fiscalização –
diz Lanzellotti.

Conforme a categoria, o último recadastra-
mento feito pela Prefeitura somente retirou
os táxis piratas e clonados de circulação, o
que foi positivo, mas não atingiu o Uber.

— Existem em Niterói 1.906 taxis regula-
res. Acreditamos que já chega a mil o nú-
mero taxis tipo Uber rodando na cidade.
Muitos taxistas auxiliares, que não são

donos da autonomia, migraram para o
Uber e estão voltando. Queremos que a
Prefeitura fiscalize de forma efetiva os
taxis de placa cinza — argumenta José
Félix, vice-presidente do Sindicato dos Ta-
xistas de Niterói.

O presidente Bagueira elogiou a iniciativa
da categoria na busca do diálogo.

— Digo como cidadão e não como presi-
dente da Câmara de Vereadores de Niterói.
Se fizerem aqui o que fizeram no Rio não
terão apoio da população e de ninguém. O
diálogo é o melhor caminho. O que vocês
querem é apenas o cumprimento da lei,
nada mais. Podem, por exemplo, rodar um
dia cobrando a metade do preço, vão ganhar
a simpatia de todos - disse Paulo Bagueira.

Taxistas
querem que 

Uber tenha
deveres iguais Taxistas reunidos com vereadores de Niterói pedem apoio da Câmara para a fiscalização do Uber

À noite, no mesmo dia da reunião na Câ-
mara, a Justiça do Rio decidiu que o ser-
viço do Uber não poderá ser proibido na
cidade. A decisão da juíza Ana Cecília Ar-
gueso Gomes de Almeida, da 6ª Vara de
Fazenda Pública do Rio, tornou definitiva
em parte a liminar que garante aos moto-
ristas credenciados ao aplicativo o direito
de exercer a atividade de transporte remu-
nerado individual de passageiros até que
esta venha a ser regulamentada pelo Poder
Público. 

Com a decisão, o Departamento de Trans-
portes Rodoviários do Estado do Rio de Ja-

neiro (Detro/RJ) e a Secretaria Municipal de
Transportes do Rio de Janeiro não poderão
aplicar multas ou praticar atos que restrin-
jam ou impossibilitem a atividade. 

Caso não cumpra a ordem, os réus terão
que pagar uma multa de R$ 50 mil por cada
ato praticado em desacordo com a sen-
tença.

Justiça garante

direito ao Uber

Decisão judicial garante aos motoristas do Uber transportar passageiros, em concorrência ao serviço de táxi
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A criação de um Núcleo de Mediadores Ju-
diciais, de uma Comissão de Ajuda aos Su-
perendividados e a retomada das ações de
fiscalização normativa são algumas das no-
vidades anunciadas pela Coordenadoria de
Defesa do Consumidor da Câmara de Ve-
readores. Segundo o coordenador do
órgão, Fernando José Soares, o núcleo
terá como objetivo principal desafogar os
fóruns judiciais.

— A Codecon vai chamar as partes interes-
sadas, conversar, esclarecer os dois lados,
informar o que diz a lei e tentar uma solução
administrativa amigável. Formulado o
acordo entre as partes, como Núcleo de Me-
diação, o termo vira decisão judicial. Quem
não cumprir o acordado fica sujeito às san-
ções legais — explica Fernando.

O incentivo à criação dos núcleos de me-
diação é fruto da Lei Federal 13.140, de
junho de 2015. A equipe da Codecon de Ni-
terói vai passar por um curso especial no Tri-
bunal de Justiça, promovido pela

Associação dos Magistrados do Estado do
Rio de Janeiro (Amaerj). As aulas serão mi-
nistradas pelo desembargador César Cury,
presidente do Núcleo de Solução de Confli-
tos em Consumo, e os trabalhos devem co-
meçar no início de julho.

Fiscalização na rua
Em breve também estarão sendo retomadas
as ações de fiscalização normativa provo-
cadas pelo Ministério Público Estadual.
Shoppings centers, centros comerciais e
lojas de rua estarão sujeitas a ação de fis-
calização da Codecon.

- Vamos verificar, por exemplo, se o preço
está afixado nos produtos, se o telefone da
Codecon está disponível, se há diferença
entre o preço no dinheiro e no cartão, se
fazem troca de mercadorias aos sábados e
se existe um exemplar do Código de Defesa
do Consumidor a disposição do comprador –
lembra o coordenador.

Em caso de não cumprimento das normas
legais os fiscais da Codecon emitem o auto
de constatação para que, em 24 horas, as
irregularidades sejam corrigidas. Se o co-
mércio receber três autos fica sujeito a mul-
tas e demais sanções legais. Ano passado,
somente no Plaza Shopping e no Itaipu Mul-
ticenter foram emitidos 136 autos de cons-
tatação.

Superendividados
A Coordenadoria de Defesa do Consumidor
da Câmara também implantou a Comissão
de Assistência aos Superendividados. 

O objetivo é mediar conflitos entre consumi-
dores e bancos e operadoras de cartão de
crédito. Segundo Fernando Soares, todos
que procuram a Codecon estão sendo víti-
mas de cobranças abusivas de juros e ex-
torsão no pagamento de suas dívidas. Para
esse atendimento específico o horário é das
9h às 13 horas.

Codecon 
agora faz 

mediação
judicial

PRINCIPAIS DEMANDAS 
l Telefonia celular
l Produtos não entregues
l Bancos e cartões de crédito
l Produtos com defeito
l Problemas com faturas e contas
l Juros abusivos

PRAZOS PARA RECLAMAÇÕES
l 30 dias para bens não duráveis, como

alimentos, por exemplo.
l 90 dias para produtos duráveis, como
eletrodomésticos.

ANTES DE PROCURAR A CODECON
Retorne à loja que vendeu o produto e faça
uma reclamação por escrito.

CASO NÃO RESOLVA
Procure a Codecon com a carteira de identi-
dade, CPF, nota fiscal, recibo ou contrato de
prestação de serviço.

HORÁRIOS

A Codecon atende de segunda à sexta-
feira, em horário comercial

DOCUMENTAÇÃO
Procure a Codecon com a carteira de identi-
dade, CPF, nota fiscal, recibo ou contrato de
prestação de serviço.

TELEFONES E ENDEREÇO
2620-0431 ou 2613-6705 -  Avenida Amaral
Peixoto 625 –  Câmara de Vereadores

EMAIL
codecon.nit@gmail.com. 

Como pedir

ajuda à Codecon

Fernando Soares, coordenador da Codecon, explica como funciona a mediação e a fiscalização do órgão
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Os limites do Parque Estadual da Serra da
Tiririca podem diminuir. Com isso uma gi-
gantesca área às margens da Lagoa de
Itaipu pode virar um enorme empreendi-
mento imobiliário. Uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) amplia a área edifi-
cável colocando em alerta ambientalistas e a
população da Região Oceânica.

O condomínio seria erguido em uma área
equivalente a 400 campos de futebol, às
margens da lagoa, pela empresa Berna Em-
preendimentos Imobiliários. O pedido de li-
cença para início das obras já foi
encaminhado à Prefeitura de Niterói que
aprecia o projeto. Audiência pública promo-
vida pelo vereador Daniel Marques ouviu au-
toridades e moradores do entorno.

— O Código Florestal de 1965 já definia
como a área como sendo de preservação
permanente. A propriedade particular não
pode ser maior do que o interesse coletivo
em questões ambientais. Projeto de lei apre-

sentado pelo deputado estadual Carlos
Minc, que foi secretário de estado e ministro
do Ambiente, traz de volta aos limites do par-
que as áreas retiradas por decisão judicial
— destaca o vereador Daniel.

Segundo dados apresentados pelo vereador,
a área que beira a lagoa não pode ser edifi-
cada desde 1934. Disse que os proprietários
têm direitos, mas também deveres

— O valor das indenizações deve fazer o
desconto de que a área já era considerada
de conservação desde a sua compra, desde
o loteamento na década de 70. Hoje, um em-
preendimento com oito blocos de aparta-
mentos já surgiu no local. Temos ali uma
unidade de conservação criada por lei que,
no nosso entender, pode ser expandida por
decreto sem nenhum problema —ressalta
Marques referindo-se ao Decreto Estadual
41.266/08.

Já o biólogo Paulo Bidegain lembrou que, no

passado, milhares de lotes foram aterrados,
vendidos e edificados sem o menor controle.

— O Bairro Santo Antônio era um brejo,
muito parecido com a área em que se pre-
tende edificar. A conta da drenagem do
bairro é de R$ 30 milhões que serão gastos
pela municipalidade com recursos da popu-
lação. Se esta nova área que se pretende li-
berar é três vezes maior, seriam R$ 90
milhões para uma drenagem que não terá
sucesso. Um parque aquático focado no tu-
rismo, na ecologia e ambientalmente sus-
tentável poderia ser uma solução viável, já
existente em diversas cidades do mundo
para áreas úmidas como o entorno da lagoa
— explica o biólogo. 

Compareceram também à audiência pública
Alexandre Inácio, gestor do Parque Estadual
da Serra da Tiririca; Rita Montezuma, pro-
fessora da Universidade Federal Flumi-
nense; ambientalistas; moradores e o
vereador Paulo Eduardo Gomes.

Vereador Daniel Marques alerta sobre proibição de edificar em área do Parque Estadual da Serra da Tiririca

Tiririca
alerta contra

construção
em sua área

O corpo do líder comunitário Antônio Luzia
Jacob, fundador da Federação das Associa-
ções de Moradores de Niterói (Famnit) e que
atuou, na década de 90, na Coordenadoria
de Assuntos Comunitários da Prefeitura de
Niterói, foi velado no Plenário Brígido Tinoco
da Câmara de Vereadores. Jacob tinha 83
anos e morreu vítima de câncer. Seu corpo
foi sepultado no Cemitério Parque da Paz,

em São Gonçalo. Estiveram no velório di-
versos políticos como o presidente do Poder
Legislativo, Paulo Bagueira; o ex-secretário
estadual de Saúde, Felipe Peixoto; a secre-

tária-executiva do município, Maria Célia
Vasconcellos; e o secretário municipal de
Participação Social, Anderson Pipico, entre
outros. 

Fundador
da Famnit 
é velado 

Velório do líder comunitário Antonio Luzia Jacob realizado no plenãrio da Câmara de Vereadores de Niterói
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NO PLENÁRIO

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 239/2015, lega-
liza a prática de slackline em Niterói. “Jus-
tifica-se o presente pois o slackline é um
esporte que cultua a interação respeitosa
entre homem e natureza. A prática deste
esporte quando respeitada a utilização de
todos os equipamentos e procedimentos
de montagem não oferece nenhum dano
à natureza”, destacou o vereador sobre a
prática esportiva que está em crescente
desenvolvimento no Brasil.

“É um esporte que permite as pessoas o
desenvolvimento tanto físico quanto men-
tal, pois reflete diretamente na melhora da
capacidade de foco e de concentração
dos praticantes. Por isso, vem ganhando
mais adeptos a cada dia”, diz Betinho. 

Também é do vereador o Projeto de Lei
121/2009 apresentado à Câmara dis-
pondo sobre a localização dos medido-
res de consumo de água, eletricidade,
telefonia e gás. Conforme o Artigo 1º,
tais  medidores e leitores de consumo
deverão ser instalados a, no máximo, um
metro e meio do chão. Uma vez apro-
vada a lei, as concessionárias dos servi-
ços terão prazo de 120 dias para a
instalação.

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 50.043/13 que
dispõe sobre a obrigação às casas lotéri-
cas de Niterói melhorarem o atendimento
à população, colocando à disposição dos
usuários pessoal suficiente no setor de
caixas para que o atendimento seja efe-
tivado em tempo razoável. 

Para os efeitos desta Lei, entende-se
como tempo razoável para o atendimento
15 minutos em dias normais e 20 em vés-
peras e após feriados prolongados.

“Trata-se de medida indispensável para
a promoção do controle da espera nas
filas das casas lotéricas. Muitas vezes a
tolerância não é respeitada pelas institui-
ções bancárias e o consumidor do ser-
viço não tem conhecimento de onde fazer
sua denúncia ou reclamação. A partir da
publicidade obrigatória de um canal para
que o cliente possa comunicar irregulari-
dades, a lei que dispõe sobre o tempo li-
mite de espera será muito mais
respeitada por essas instituições”, explica
o vereador Paulo Bagueira. O tempo má-
ximo de atendimento deve levar em con-
sideração o fornecimento normal dos
serviços essenciais à manutenção das
atividades.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da
Pipa, é autor do Projeto de Lei número
245/2015. Através desta proposta, caso
seja aprovada, ficará permitida a prática
de esportes radicais nos Skates Parks do
município de Niterói. 

Conforme o parágrafo único, são conside-
radas modalidades de esportes radicais: a
prática de skate; a prática de bicycle moto
cross (BMX); de patins e patins inline; e a
atividade de patinete freestyle. 

O Art. 2º pede que seja denominada Pista
de Esportes Radicais Carlos Alberto Dias
Parizzi, o Skate Park construído na Praça
José Martí, na Praia de São Francisco. 

Em sua justificativa Beto da Pipa lembra
que a referida proposição visa atender
solicitações de adeptos aos esportes ci-
tados acima, que não têm um local se-
guro para praticá-los.

Também é do vereador Beto da Pipa a In-
dicação Legislativa 1.309/2015 sugerindo
ao Poder Executivo, que seja cedido um
espaço e construída a sede da Escola de
Samba Acadêmicos do Sossego, na praça
localizada na Rua Leonor da Glória, no
Largo da Batalha, em Pendotiba. 

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

2613-6765
Gabinete 82

2613-6782 
Gabinete 51

2620-3179
Gabinete 20
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 199/2015 que institui a
Campanha Permanente de informação,
Prevenção e Combate à Depressão. 

Os objetivos são ampliar a informação e o
conhecimento sobre a depressão, suas
causas, sintomas, meios de prevenção e
de tratamento; incentivar a busca pelo
diagnóstico e tratamento dos pacientes; e
combater o preconceito que cerca a de-
pressão. 

Durante essa campanha, o Município de-
verá promover a realização de palestras,
debates, distribuição de panfletos, coloca-
ção de placas ou banners nas vias públi-
cas e outros meios necessários para
atender os objetivos desta Lei. 

Em sua justificativa, o vereador Bira Mar-
ques diz que a depressão é uma doença
que ataca tão sorrateiramente, que a
maioria dos que sofrem dela nem perce-
bem que estão doentes. “Segundo o dou-
tor Dráuzio Varella, em matéria publicada
em seu endereço eletrônico, a cada dez
pessoas que procuram o médico, pelo
menos uma preenche os requisitos para o
diagnóstico de depressão”, lembra Bira
Marques.

Luiz Roberto Nogueira Saad, o Beto Saad,
através do Projeto de Decreto Legislativo
196/2015, concede Título de Cidadão Be-
nemérito ao médico José Bullos Seba.

O homenageado é natural da cidade de
Niterói, Nascido em 19 de dezembro de
1945, formou-se em Medicina pela Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF),
tendo atuação destacada como professor
universitário. 

Em sua carreira José Seba ocupou diver-
sos cargos na UFF, dentre os quais, chefe
do Departamento de Fisiologia, presidente
da Câmara de Assuntos Educacionais e
Culturais e de Integração Comunitária,
presidente do Colegiado Instituto Biomé-
dico e diretor do mesmo, além de marcar
presença em inúmeros congressos inter-
nacionais. 

Já o coronel PM Wilton Soares Ribeiro, ex-
comandante-geral da Polícia Militar, vai re-
ceber a Medalha Zilda Arns. O coronel
ingressou na PM em fevereiro de 1968,
chegando ao posto máximo em 1995, en-
trando para a reserva em 2002. É também
formado como engenheiro civil pela
SUAM, sendo o primeiro colocado nos
Cursos de Formação de Oficiais. 

Beto Saad (PTdoB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2613-5126
Gabinete 47

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite
para o Projeto de Lei 04/2016 que torna
obrigatória a implementação de ativida-
des com fins educativos para reparar
danos no ambiente escolar na rede mu-
nicipal de ensino. 

A aplicação de atividades com fins educa-
tivos deverá ocorrer mediante a prática de
preservação ambiental, a reparação de
danos ou a realização de atividade extra-
curricular, através de registro da ocorrên-
cia escolar com lavratura de termo de
compromisso, constando a presença e a
anuência dos pais ou responsável legal. 

“O presente projeto de lei tem como obje-
tivo tornar obrigatória a implementação de
atividades com fins educativos para repa-
rar danos causados pelos alunos no am-
biente escolar, com a presença de
gestores escolares e familiares”, disse o
vereador. 

Bruno Lessa acrescentou que sua propo-
situra busca trazer os pais e responsáveis
pelos filhos para dentro da escola, ca-
bendo a coordenação da escola resolver
os problemas dos alunos com os seus res-
ponsáveis. Aos professores somente dar
aulas”, diz Bruno Lessa.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 48/2014 dispõe sobre a
obrigatoriedade da existência de instala-
ções sanitárias de fácil acesso nas de-
pendências dos estabelecimentos
ban cários para uso preferencial de ges-
tantes e idosos. 

Elaborado em parceria com a colega Ve-
rônica Lima estabelece que os estabele-
cimentos bancários que não cumprirem
as exigências da presente Lei, caso
aprovado, no prazo de 60 dias serão in-
timados para o cumprimento do mesmo. 

“O projeto visa assegurar às pessoas
idosas e gestantes o respeito e preser-
vação de saúde para que, estando em
uma fila de longa demora dentro das
agências bancárias, no procedimento de
qualquer operação, como saques, depó-
sitos, pagamentos de duplicatas ou dé-
bitos em geral”, disse o vereador. 

Cal destaca que a realização de qual-
quer obra não ocasionará, certamente,
despesas relevantes às entidades finan-
ceiras, que recolhem mensalmente subs-
tanciais somas em dinheiro apenas com
a cobrança de pequenos serviços pres-
tados aos correntistas.

Carlos Alberto de Macedo é o autor do
Projeto de Lei 244/2015 que pretende as-
segurar a proibição de o Poder Público
praticar qualquer ato, legal ou adminis-
trativo, que resulte em distinção entre
brasileiros ou preferências entre si.

A matéria diz, em seu Artigo 2º, que ao
Poder Público é vedado apoiar segmen-
tos específicos da sociedade brasileira
que não gozem de expressa proteção
constitucional. Entre as ações que não
devem ser incentivadas estão a veicula-
ção de publicidade oficial com conteúdo
discriminatório; o estabelecimento de
conteúdo de ensino que afronte os valo-
res familiares, em especial de os pais
educarem os seus filhos de acordo com
os seus próprios princípios, desde que
não sejam contrários aos da Constituição
Federal; promoção de ações culturais
com objetivos discriminatórios; e conces-
são de auxílio, de qualquer meio, a enti-
dade que tenha por objetivo promover
ações discriminatórias.

“O avanço das chamadas políticas públi-
cas de inclusão acaba por criar preferên-
cias, estabelecer privilégios em favor de
uma minoria, e em detrimento da vontade
majoritária”, acredita Macedo. 

Daniel Marques Frederico através do
Projeto de Lei 03/2016 legisla sobre a
obrigatoriedade de informar os direitos
dos consumidores à água potável nos es-
tabelecimentos privados de Niterói. 

Os bares, restaurantes e estabelecimen-
tos similares ficam obrigados a inserir
nos cardápios a frase: “Todo cliente tem
direito a beber água potável filtrada, gra-
tuitamente, neste estabelecimento”. 

A frase deverá ser inserida na primeira
página do cardápio, na parte superior,
centralizada, com fonte Arial 12, na cor
preta, com fundo branco. Nos estabele-
cimentos que não possuam cardápios, a
frase deverá ser impressa em cartazes
no tamanho A4, com fonte Arial 18, na cor
preta, com fundo branco e afixada em
local visível em todas as entradas do es-
tabelecimento. 

“As leis estaduais 2.424/1995 e
3.194/1999 obrigam, respectivamente,
bares, restaurantes e similares, bem
como hotéis, motéis, shopping centers,
supermercados e clubes esportivos a
disponibilizarem água potável filtrada a
seus clientes”, explica o vereador Daniel
Marques.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

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

Emanuel Jorge Mendes da Rocha acom-
panha o andamento do Projeto de Lei
219/2015 sobre o fornecimento de me-
renda diferenciada para estudantes dia-
béticos e celíacos da rede municipal de
ensino. 

A condição de diabético e celíaco deverá
ser informada pelo responsável do aluno,
acompanhado de laudo médico no mo-
mento da matrícula ou da atualização ca-
dastral na instituição de ensino. A
merenda especial deverá ser supervisio-
nada e orientada por médicos e nutricio-
nistas do município. 

“Esta proposição prevê o fornecimento de
merenda escolar diferenciada para os
alunos diagnosticados como diabéticos e
celíacos (pessoas com intolerância per-
 manente ao glúten) em todas as escolas
da rede pública do município de Niterói”,
justifica o vereador. 

Emanuel ressalta que “para muitas crian-
ças a merenda escolar é uma das princi-
pais refeições, senão a única do dia, e é
dever do Estado disponibilizar uma ali-
mentação saudável, de acordo com as
condições e no zelo da saúde dos estu-
dantes”. 

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 08/2016 que dispõe sobre
a inclusão do nome do autor do projeto de
toda lei que vier a ser objeto de cartaz
orientando o público para o que dispuser. 

A reprodução, por qualquer meio, de dispo-
sitivo de lei municipal deverá mencionar o
nome do autor ou autores do projeto. O dis-
posto abrangerá também projetos oriundos
do Executivo, da Mesa Diretora e das Co-
missões da Câmara. Sempre que um pro-
jeto prever a necessidade de reprodução de
determinado trecho da Lei Municipal deverá
acrescer a exigência, cabendo à Comissão
de Redação Final fazê-lo na hipótese de
não constar da proposição. Nos avisos an-
teriores a esta lei, os responsáveis deverão
providenciar a adequação à exigência no
prazo de 90 dias.

“Tão importante quanto manter a popula-
ção informada de seus direitos e deveres
é informar corretamente o nome do autor
da proposição. Desse modo, a população
é informada de quem foi a iniciativa de lei.
Há casos de leis que desagradam a po-
pulação e nada mais justo do que permitir
ao público conhecer o responsável por
aquela proposta”, destaca o vereador
Gallo.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apresen-
tou o Projeto de Lei 11/2016 para permitir
nas maternidades a presença de doulas du-
rante todo o Ciclo Gravídico Puerperal
(CGP), acompanhamento de consultas e
exames do pré-natal, trabalho de parto e
pós-parto. 

Para os efeitos desta lei e em conformidade
com a qualificação da Classificação Brasi-
leira de Ocupações, doulas são acompa-
nhantes de parto escolhidas livremente
pelas gestantes e parturientes, que visam
prestar suporte contínuo à gestante, favo-
recendo a evolução do parto e bem-estar
da gestante, com certificação ocupacional
em curso para essa finalidade. Entende-se
por CGP o período que engloba o pré-natal,
o parto e o pós-parto. “Segundo as reco-
mendações da Organização Mundial da
Saúde as principais medidas para humani-
zar o atendimento para o parto incluem pos-
sibilitar o acesso à informação e o contato
imediato e constante da mãe com o bebê.
Iniciativas governamentais, como o apoio
ao parto normal e humanizado (frente à
pressão mundial e da OMS para diminuição
das cesárias) vão ao encontro de propos-
tas mais humanizadas de atendimento, e a
Doula tem um papel importante neste pro-
cesso”, revela Henrique.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 58/2014, determina como regra que,
sempre quando um carro estiver para ser
guinchado por estacionamento em local
proibido, deverá a autoridade de trânsito
entrar em contato com o proprietário, atra-
vés do telefone constante do cadastro do
veículo, advertindo-o para que proceda a
remoção imediata do veículo sob pena de
ele ser levado para depósito. 

O tempo máximo para a retirada do veículo
do local proibido será de dez minutos após
a comunicação. Na impossibilidade de con-
tato imediato com o proprietário, o reboca-
dor ou autoridade de trânsito deverá
comunicar ao proprietário por telefonema e,
na impossibilidade desse contato, devida-
mente comprovada, por mensagem eletrô-
nica que constar no cadastro do veículo. 

“A presente proposição sobre a necessi-
dade de dar maior transparência à atua-
ção dos reboqueiros de veículos em
Niterói por infrações de trânsito, ade-
quando o serviço aos centros mais avan-
çados do mundo. Nos Estados Unidos, por
exemplo,quem denuncia carro estacio-
nado em local proibido ou com alguma ir-
regularidade recebe uma gratificação”, diz
José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é o autor do Pro-
jeto de Lei 14/2016 que estabelece crité-
rios de transparência para entidades que
recebam recursos públicos do Município
de Niterói. 

Pela proposta ficam as instituições priva-
das de utilidade pública ou não, desde que
sem fins lucrativos, tais como Organiza-
ções Não Governamentais (ONGs), Orga-
nizações Sociais (OSs), Fundações e
Associações, que recebam recursos pú-
blicos a título de remuneração, subven-
ções, auxílios ou parcerias, obrigadas a
publicar, bimestralmente, relatório finan-
ceiro, indicando CPF ou CNPJ dos bene-
ficiários, com demonstrativo dos valores
pagos a fornecedores, prestadores de ser-
viços e empregados; relatório demonstra-
tivo de encargos trabalhistas; e
demonstrativos das transferências reali-
zadas pela Prefeitura com a respectiva
prestação de contas especificando as pes-
soas jurídicas ou físicas.

“Recentemente vimos no município do Rio
de Janeiro um enorme escândalo com a
Organização Social Biotech, dos irmãos
Pelegrine, que desviaram mais de R$ 48
milhões de hospitais públicos”, disse o ve-
reador.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do Pro-
jeto de Lei 13/2016 que dispõe sobre a afi-
xação de cartazes informativos sobre o
percentual da diferença entre os preços da
gasolina e do etanol, nos postos revende-
dores de combustíveis. 

Esse cartaz deverá ser afixado em local
de fácil visualização, próximo à tabela de
valores dos combustíveis, ser escrito de
forma clara, precisa, ostensiva e em lín-
gua portuguesa, de modo a assegurar o
entendimento do cidadão. 

“A proposição tem por escopo atender às
necessidades de acesso à informação
para o consumidor, obrigando a afixação,
nos postos revendedores de combustí-
veis, de cartaz com informação sobre o
percentual da diferença entre os preços
da gasolina e do etanol. Essa informação
passou a ser muito relevante com o ad-
vento dos veículos bicombustíveis (flex-
power/totalfelx), que podem ser
abas tecidos tanto com etanol quanto
com gasolina. Saber qual a diferença per-
centual entre os preços é importante,
uma vez que o abastecimento com eta-
nol somente é economicamente vanta-
joso quando o preço não exceder a 70%
do preço da gasolina.

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 o Pro-
jeto de Lei 242/2015. Fica instituído em
Niterói o mês “Maio Amarelo – Atenção
Pela Vida”, dedicado à realização de ativi-
dades preventivas voltadas a conscienti-
zação, ao amplo debate das
responsabilidades e avaliação de riscos
sobre o comportamento de cada cidadão
no trânsito.

No mês de maio, em cooperação com a
iniciativa privada, com entidades civis e
toda a sociedade, realizarão campanhas
de conscientização no trânsito, atividades
educativas e preventivas visando à aten-
ção pela vida com o objetivo de estimular
a participação popular, priorizando: deba-
tes sobre as responsabilidades de cada ci-
dadão no trânsito, enfatizando os riscos
diários que cada um enfrenta e as formas
de prevenção; palestras e intensificação
das atividades elaboradas pelo Programa
Aluno Guia nas escolas.

O projeto “Maio Amarelo” prevê, ainda,  in-
centivo ao enfeite de espaços públicos e
privados com a cor amarela; incentivo ao
plantio de árvores cujas flores sejam ama-
relas e floresçam no mês de maio, com-
pletou o vereador.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 159/2015 que institui a dis-
ponibilização de kits higiênicos para as
alunas da Rede de Ensino Municipal. 

O Artigo 2º fixa que deverá estar disponí-
vel nas escolas municipais da cidade, mil
kits higiênicos, para atender às estudan-
tes do sexo feminino em seu primeiro
ciclo menstrual e em situações em que
este público necessite de forma emer-
gencial deste material, por conta de im-
previstos de foro íntimo. 

Já o Artigo 3º define que estes kits deve-
rão conter cinco absorventes, um minis-
sabonete, um pacote pequeno de lenços
umedecidos e uma toalhinha. Em sua
justificativa, a vereadora Priscila diz que
“a presente proposição tem o condão de
auxiliar as alunas da Rede de Ensino Mu-
nicipal e garantir-lhes o mínimo de segu-
rança, em meio aos imprevistos que
podem ocorrer no processo do ciclo
menstrual, evitando constrangimentos”. 

Também é da vereadora o Projeto de Lei
102/2014 que estabelece diretrizes para
a Política Municipal de Enfrentamento e
Atendimento à Violência contra as Mu-
lheres. 

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de
Freitas apresentou o Projeto de Lei
248/2015 determinando que os ônibus que
realizam transporte coletivo em linhas re-
gulares façam desembarque de passagei-
ros fora dos pontos determinados, após as
21 horas. 

Fica determinado que os veículos de
transporte coletivo de linhas regulares de
Niterói, são obrigados a realizar desem-
barque de passageiros idosos, pessoas
com deficiência e mulheres, fora dos pon-
tos fixados pela Secretaria Municipal de
Transportes, depois das nove da noite. 

Esse desembarque será realizado sempre
que solicitado por pessoas que atendam
aos requisitos firmados neste diploma
legal, e haja condições de segurança na
parada do veículo de transporte coletivo
na via. A omissão por parte do motorista
em realizar o socorro, se comprovada, su-
jeita ao autor, multa disposta no Código
Tributário de Niterói. “O Projeto de Lei em
tela é de suma importância para resguar-
dar a segurança e a melhora da prestação
do serviço de transporte de passageiros
idosos, pessoas com deficiência e mulhe-
res, da violência que se instalou no muni-
cípio de Niterói”, revela Renatinho.

Priscila Nocetti (PSD)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior é autor
do Projeto de Lei 255/2015 que sugere ao
Poder Executivo a criação do Colégio da
Guarda Civil Municipal de Niterói (CGMN),
nos moldes do Colégio Militar da Polícia
do Rio de Janeiro. 

O Colégio atenderá alunos do 6º ano do
ensino fundamental ao 3º ano do ensino
médio. O ingresso no CGMN acontecerá
através de concurso público, divulgado
através de edital, onde os interessados
terão acesso ao quadro de vagas e turmas
disponíveis. A distribuição das vagas obe-
decerá aos critérios de 60% das vagas no
ano de escolaridade serão destinadas,
através de processo seletivo, aos depen-
dentes de guardas; 30% das vagas exis-
tentes no ano de escolaridade serão
destinadas, através de processo seletivo,
aos órfãos de guardas; 10% das vagas
existentes no ano de escolaridade pode-
rão ser destinadas, através de processo
seletivo, aos não dependentes de guardas
municipais.

“É dever do município assegurar proteção
e assistência as crianças e adolescentes
através de políticas públicas consistentes,
principalmente no que se refere a saúde e
educação”, diz Vitor Junior.

2621-0505
Gabinete 11

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor da Lei que altera o Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários dos servidores
da Guarda Civil Municipal de Niterói, es-
tabelecendo a aposentadoria especial
para a categoria.

Pela proposta a aposentadoria voluntá-
ria, 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 estrita-
mente de guarda, se homem; e após 25
anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente de
guarda, se mulher. 

A lei sofreu veto do Executivo e vai voltar
ao plenário. A matéria tem coautoria de
Bruno Lessa. 

Também é do vereador o Projeto de Lei
171/2009 que autoriza a implantação das
câmeras de segurança nos logradouros
públicos de Niterói por associações e con-
selhos comunitários. Desta forma, ficam
autorizadas as associações e conselhos
legalmente constituídos a implantar e am-
pliar as câmaras em locais públicos.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 240/2015 que dispõe sobre san-
ções a serem aplicadas à empresa em
que for constatada a existência de traba-
lho escravo ou infantil. 

A empresa em que for constatada a existên-
cia de trabalho escravo ou infantil, por fla-
grante delito, terá suspensas todas as
licenças e autorizações concedidas pela Ad-
ministração Municipal. A sanção será cance-
lada se a empresa ou seus administradores
forem julgados inocentes, em relação ao de-
lito, em sentença transitada em julgado.

A condenação da empresa, ou de qual-
quer um dos seus administradores, pela
utilização de trabalho escravo ou infantil,
em sentença transitada em julgado, impli-
cará na cassação das licenças e autoriza-
ções concedidas. 

Considera-se trabalho escravo, para efei-
tos de aplicação desta Lei, qualquer tra-
balho, análogo ao de escravo, que pode
se apresentar junto ou isoladamente. Tra-
balho infantil é qualquer trabalho realizado
por pessoas que tenham menos de 14
anos de idade, exceto na condição de
aprendiz, conforme dispositivos do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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O juiz federal Wiliam Douglas recebeu o Título
de Cidadão Niteroiense pelas mãos do verea-
dor Bruno Lessa. Cerimônia realizada no Ga-
binete da Presidência contou com a presença
de amigos, familiares, políticos e gente do
mundo jurídico. “Receber esse título de cida-
dão não é uma simples formalidade. Namoro
esta cidade há muito tempo e hoje estou for-
malizando o casamento”, disse o juiz.

William Douglas nasceu no Rio de Janeiro, é
professor e autor de obras nas áreas jurídica,
de autoajuda e relacionadas a concursos pú-
blicos, entre elas os bestsellers "Como passar
em provas e concursos" e "As 25 leis bíblicas
do sucesso", este publicado também em Por-
tugal e nos Estados Unidos, em espanhol.

O vereador Paulo Bagueira, presidente do Le-
gislativo, disse que o mandato de Bruno Lessa
mostra sua qualidade ao homenagear pessoas

como o juiz Wiliam Douglas.

William Douglas ganhou projeção ao tornar-se
um dos maiores experts em concursos públi-
cos.Vendeu mais de um milhão de livros e pro-
feriu palestras para quase dois milhões de
pessoas no Brasil sobre concursos públicos.

— Essa legislatura busca aproximação maior
com a sociedade e com os demais poderes.
Agradeço ao juiz pelo seu trabalho em prol de
Niterói, do Direito e da família. É uma honra
para mim homenageá-lo – enfatizou Lessa.

Pós-graduado em Políticas Públicas e Go-
verno, pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e mestre em Estado e Cidadania pela
Universidade Gama Filho, o magistrado é dou-
tor honoris causa da Escola Superior de Advo-
cacia da Ordem dos Advogados do Brasil e
professor da Escola de Pós-Graduação em

Economia da Fundação Getúlio Vargas, além
de membro das bancas examinadoras de Di-
reito Penal dos concursos para delegado de
polícia, sendo presidente em algumas delas.

Em seu vasto currículo ainda consta as ativi-
dades de advogado, delegado de polícia, de-
fensor público, professor de Direito Processual
na UFF e em vários cursos preparatórios.
Atuou como juiz da 2ª Turma Recursal dos Jui-
zados Especiais Federais do Rio. É organiza-
dor de seminários e cursos sobre Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Técnicas
de Otimização de Estudo e Mudanças no
Mundo do Trabalho.  Já foi agraciado com as
medalhas José Clemente Pereira, a mais alta
condecoração concedida pelo município de Ni-
terói; Orlando Marinho Gurgel, pela OAB/Nite-
rói; e Medalha Mérito Cultural da Magistratura.
Recebeu o prêmio “Melhores Práticas de Ges-
tão”, do Conselho Nacional de Justiça.

Rei dos
concursos é

Cidadão
niteroiense

Os seis milhões de judeus mortos durante a
Segunda Guerra Mundial serão mais uma vez
lembrados na Câmara de Vereadores, no pró-
ximo dia 18 de abril, às 18 horas. Pelo décimo
ano consecutivo sessão solene organizada por
entidades judaicas vai relembrar os horrores
da guerra. Após a sessão solene uma exposi-
ção de fotos vai mostrarAlekssander Laks, que
presidiu a Associação dos Sobreviventes do
Holocausto Sharit-Hapleitá. Ele foi um dos so-
breviventes dos campos de concentração na-
zista, onde testemunhou a morte do próprio

pai. No ano passado, um dos momentos mais
emocionantes foi quando Fredy Glatt, de 87
anos, sobrevivente do Gueto de Varsóvia, pres-
tou seu depoimento.

Membros da Hebraica de Niterói; do Memorial
Judaico de Vassouras; do Conselho Delibera-
tivo da Federação Israelita do Rio; do Centro
Cultural Mordechai Anilevitch; da Associação
David Frischman; do Centro Israelita de Nite-
rói e demais entidades ligadas a causa dos ju-
deus estarão presentes. Como já é tradicional
os milhões de mortos serão lembrados, ainda,
com sete velas acessas no centro do plenário.

Em Niterói, projetos de lei dos vereadores José
Vicente Filho e Paulo Bagueira determinam a
realização de sessão solene anual em memó-
ria das vítimas do holocausto e inclui na grade

curricular da rede municipal de Educação es-
tudos sobre o holocausto.

— Todo ato discriminatório e violento contra mi-
norias, sejam negros, homossexuais, judeus
ou qualquer outro grupo deve ser combatido.
Participo deste evento muito satisfeito. Tenho
uma proposta de lei para que noções da vio-
lência contra o povo judeu sejam inseridas na
grade curricular da Rede Municipal de Ensino
de Niterói— disse Bagueira.

A escolha da data em memória às vítimas do
nazismo ocorre em função do Levante do
Gueto de Varsóvia, que aconteceu em 19 de
abril de 1943, quando os judeus e poloneses
perseguidos pelo exército alemão, ficaram 40
dias combatendo, sendo o único foco de resis-
tência às tropas de Hitler.

Vítimas do
holocausto
são lembradas

Juiz Willian Douglas (à direita) recebe o título de Cidadão Niteroiense entregue pelo vereador Bruno Lessa
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Dono do maior acervo fotográfico das obras do arquiteto Oscar
Niemeyer em Niterói, o fotógrafo Paulinho Muniz abre, em maio,
no hall de entrada da Câmara, uma mostra fotográfica com parte
desse acervo. A exposição “Niemeyer em Niterói” é composta
por 23 fotografias, divididas em 12 painéis, que ilustram as sete
principais obras do gênio da arquitetura na cidade. A mostra é
um patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Es-
tado do Rio de Janeiro, a visitação é gratuita e fica aberta du-
rante todo o mês.

Professor de fotografia da Sociedade Fluminense de Foto-
grafia (SFF), Paulinho Muniz diz ter tido o privilégio de acom-
panhar profissionalmente o andamento das obras de
Niemeyer em Niterói.

— Registrei as obras de vários ângulos e etapas, consti-
tuindo um rico acervo. Agora fui convidado pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo para montar uma exposição
mostrando o trabalho do mais nobre associado do conse-
lho, que é o Niemeyer — explica Muniz.

O fotógrafo confessa que foi difícil fazer a seleção das
imagens que vão compor a exposição, frente à
diversidade de ângulos e fases das obras e seus
monumentos. Além do referenciado Museu de
Arte Contemporânea (MAC), primeira obra de
Niemeyer em Niterói e que completa em se-
tembro 20 anos de inaugurado, há belas ima-
gens da Estação de Charitas, do Centro
Petrobras de Cinema - ainda a ser inaugurado
- e da garagem subterrânea em frente à Praça
do Valonguinho, no Centro, que pouca gente
sabe que tem o traço de Niemeyer.

— Há ainda uma coleção das obras que
estão no dito Caminho Niemeyer, que são o
Teatro Popular, a Fundação Oscar Niemeyer
e o Centro de Memória Roberto Silveira.
Acompanhei de perto estas obras que
transformaram aquele imenso terreno baldio
em uma praça viva, reunindo num mesmo espaço toda a criatividade do
gênio da arquitetura — lembra Paulinho.

Niemeyer e sua obra em

Niterói retratados em mostra

Professor da
Sociedade
Fluminense de
Fotografia,
Paulinho Munizfotografou a
construção dosmonumentos
projetados paraNiterói pelo
arquiteto OscarNiemeyer. As
fotos fazem partede exposição naCâmara de

Vereadores,
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