
Salão Nobre

guarda história

da política  
Palco de grandes recepções, o Salão
Nobre da Câmara, usado hoje como
espaço para exposições e eventos
culturais, guarda um pouco da histó-
ria política da cidade.   Página 7
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Carnaval ainda

não vai para a

Amaral Peixoto
Organizadores do carnaval de Nite-
rói e dirigentes de blocos e escolas
de samba decidiram adiar para
2013 o retorno dos desfiles à Ave-
nida Amaral Peixoto. Página  15

2011 foi um ano bastante
produtivo para a Câmara
de Vereadores, com a
apresentação de 348 pro-
jetos de lei, votação de 27
mensagens do Executivo
e realização de 54 audiên-
cias públicas. Segundo o
presidente Paulo Baguei -
ra, este balanço demonstra
que a Câmara exerce seu
papel de discutir as ques-
tões que envolvem a ci-
dade, propor soluções e,
sempre que necessário,
exercer papel de agente fis-
calizador e legislador da po-
lítica municipal. Págs. 2 a 5

A Câmara de Vereadores comemo-
rou o Dia Municipal do Cristão reu-
nindo católicos e evangélicos em
uma sessão solene e a entrega de
Moções de Congratulações e Aplau-
sos a oito líderes religiosos da comu-
nidade, dia 7 de janeiro. O ponto alto,
foi um show gospel no palco montado
nas escadarias, com  “PG e sua
Banda” e o “Grupo Ministério tra-
zendo a Arca”.  Em dezembro, foi co-
memorado o Dia da Bíblia. Página 14

Câmara quer fazer

muito mais em 2012

Show gospel marca

o Dia do Cristão

Audiência sobre o Complexo do Caio Martins foi uma das que despertou maior interesse público

Show do grupo ‘Ministério trazendo a Arca’, com hinos de louvor em ritmo de rock

Vereadores 

aprovam mais

polícia nas ruas 
A partir de fevereiro, 70 PMs deverão
patrulhar as ruas da cidade ao lado
de guardas municipais. A indicação
legislativa 785/2011, proposta pelos
vereadores Renato Cariello, presi-
dente da Comissão de Segurança
Pública; Luiz Carlos de Freitas Gallo;
Paulo Bagueira e Vitor Júnior resul-
tou em um convênio da Prefeitura de
Niterói com o Governo do Estado
para implantação do Programa Esta-
dual de Integração na Segurança
(Proeis), que vai contratar PMs em
dias de folga para apoiar a Fiscaliza-
ção de Posturas, a repressão ao
transporte irregular e de controle ur-
bano nas ruas da cidade. w
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Ao completar o terceiro ano na presidência do Le-
gislativo da cidade, o vereador Paulo Bagueira faz
um balanço das atividades desenvolvidas pela Câ-
mara de Vereadores em 2011, e uma  análise da
questão da segurança pública, além de anunciar
planos para 2012.

Como o senhor avalia esse ano de 2011 na Câ-
mara de Vereadores?
lPAULO BAGUEIRA – De forma muito positiva. A
Câmara exerce seu papel de discutir as questões
que envolvem a cidade, propor soluções e, sempre
que necessário, exercer seu papel de agente fisca-
lizador e legislador da política municipal.

Quais os casos de maior destaque em 2011?
l Nós, vereadores, sempre deixamos a Câmara
aberta para o debate e a participação popular. Acho
que esta tem sido a marca do meu mandato à frente
da Mesa Diretora. Como exemplo, posso citar o ex-
celente debate que tivemos aqui sobre a questão
que envolve o Complexo Caio Martins. Exercemos
nosso poder fiscalizador e fomos procurar o Estado
para saber qual era a real intenção. O governador
Sérgio Cabral nos recebeu e deu suas explicações,
e, em seguida,  promovemos na Câmara uma au-
diência pública com a presença de quatro secretários
estaduais que esclareceram as dúvidas dos cida-
dãos. Foi um exercício salutar de democracia.

Também tem sido uma marca a realização de au-
diências públicas neste seu mandato?
l É verdade. Sempre que possível e quando
temos um assunto mais complexo para ser votado
ou mesmo um assunto mais polêmico na cidade,
realizamos audiências para que a população possa
ouvir a autoridade e se aprofundar sobre o tema.
Acho que o poder público deve incentivar este tipo
de expediente. Até porque ele ajuda a conscienti-
zar a população e evita boatos sobre um determi-
nado assunto ou projeto de lei, como no caso do
chamado bairro modelo, no Sapê. Trouxemos à
Câmara as autoridades do município envolvidas
nesta delicada questão que é a de construir novas
casas populares na região do Sapê, em Pendotiba.
Claro que um assunto polêmico como este mexe

Câmara
2011 par
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com várias pessoas. Tínhamos aqui represen-
tantes da localidade contrários ao projeto; ou-
tras que necessitam de moradias; e
especialistas em políticas urbanas. Ouvimos
todos os lados, o poder público pôde conhecer
as dificuldades, meios e anseios dos morado-
res e firmou o comprometimento de que novas
ações só surgirão depois de mais debates.

A questão da segurança pública também é
um tema preocupante. Como a Câmara se
comporta com relação a este assunto?

l Segurança, saúde e educação são temas
que preocupam muito a população. Na ques-
tão da segurança estamos sempre atentos. Já
tivemos uma audiência com o secretário esta-
dual de Segurança Pública, José Mariano Bel-
trame, para reivindicar uma Unidade de Polícia
Pacificadora na cidade e pedir mais policia-
mento. Também realizamos uma audiência pú-
blica com a participação da cúpula da
segurança estadual debatendo com a popula-
ção. Recentemente, recebemos em uma de
nossas sessões plenárias o novo comandante
da PM em Niterói. que apresentou para os ve-
readores e o público as suas metas. Foi um
gesto simpático do comandante que, espera-
mos, fique mais tempo na cidade. Tenho muitas
críticas com relação a esta quantidade de mu-

danças no comando e o pouco tempo que cada
comandante fica em Niterói. Mas tenho tam-
bém uma proposta.

Qual seria esta proposta?
l Niterói é uma cidade com características tão
particulares que poderia abrigar um novo projeto
de segurança para o estado. Embora ela esteja
localizada em uma região metropolitana, guarda
resquícios de uma cidade do interior. Por isso,
aqui pode ser desenvolvido um projeto de segu-
rança e policiamento que, ajustado, funcionaria
em qualquer cidade do Estado. Acho que pode-
ríamos, sim, ser um modelo. Um policiamento
mais integrado entre União, estado e município,
além da tão almejada integração entre as polí-
cias Civil e Militar.

E a saúde?
lO problema da saúde é nacional. Nossas de-
ficiências, que são muitas, também são as de
outras cidades. Precisamos melhorar a gestão
e, assim como a Prefeitura foi criativa ao criar o
Programa Médico de Família, na década de 90,
um modelo copiado em todo o país, ela deve ser
criativa na proposta de uma nova gestão pública
para a saúde. Existe hoje uma distância enorme
entre o que a população precisa e o que o es-
tado pode dar. Para encurtar esta distância, só

mesmo com uma gestão profis-
sional, com acompanhamento
de custos e incentivo ao mérito.
Acredito que a entrada das Or-
ganizações Sociais poderá cola-
borar para diminuir os problemas
que, repito, são muitos.

Na sua administração a Câ-
mara se tornou mais festeira?

l Não diria mais festeira, mas
festejando mais os momentos
que merecem ser festejados,
como a festa de aniversário da
Câmara, em que instituições
públicas e privadas prestaram
atendimento à população, além

de uma sessão solene em homenagem a pes-
soas de destaque. Acho importante comemo-
rarmos a data. Fizemos a festa de Natal da
Câmara, um evento cristão que abre as come-
morações oficiais natalinas na cidade. Promo-
vemos lançamentos de livros, palestras e,
exposições. Abrimos o plenário para casa-
mentos, pois nosso objetivo é fazer com que
a população sinta a casa aberta a todos.

Teremos novidades em 2012?
l Queremos continuar nosso trabalho e con-
cluir este ciclo com duas importantes iniciati-
vas. Uma, será a inauguração do auditório que
funcionará também como uma  cinemateca
para a exibição de filmes, principalmente aque-
les com viés político. Já reformamos o espaço
e estamos, agora, comprando os equipamen-
tos. A outra, é a instalação de um elevador para
que as pessoas com deficiência tenham facili-
dade em acessar o segundo andar da Casa.
Como somos um prédio histórico e tombado,
iniciativas como esta demandam a aprovação
de projetos especiais. Mas vamos fechar 2012
com este projeto concluído. Sem falar nas
transmissões ao vivo pela Internet das sessões
plenárias. São esforços que estamos fazendo
para que a Câmara, cada vez mais, possa dia-
logar com a população.

ra soma trabalho de
ara fazer mais em 2012

O presidente da 

Câmara de Vereadores,

Paulo Bagueira, faz um

balanço das atividades

do Legislativo em 2011
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O grande número de audiências públicas rea-
lizadas pela Câmara de Vereadores em 2011
mostra que a prática se tornou rotineira.
Foram, ao todo, 54 encontros em que verea-
dores, autoridades e a população debateram
temas como as enchentes na Região Oceâ-
nica, a revitalização do Caio Martins, a im-
plantação do Bilhete Único Municipal, a
dengue, o carnaval e o bullying nas escolas. 

Em março, o vereador José Augusto Vicente
presidiu audiência pública para discutir as en-
chentes ocorridas na Região Oceânica e Ge-
zivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho,
debateu com a sociedade a mensagem-exe-
cutiva sobre funcionamento dos conselhos tu-
telares. Em abril, coube ao presidente da
Comissão de Transportes, Beto da Pipa, co-
mandar audiência sobre o transporte público
na cidade; e a Leonardo Giordano debater a
incidência de dengue em Niterói. 

Também em abril, o Padre Ricardo discutiu
com pais e educadores o problema do bul-
lying nas escolas. Ainda em abril, o vereador
Vitor Junior presidiu encontros sobre a utili-
zação do imóvel da Estação Cantareira e a
qualificação profissional com a possível ins-

talação de uma escola técnica federal na ci-
dade. Fechando o mês, Giordano abordou os
projetos para o Cinema Icaraí.

Maio marcou a realização de 15 audiências
públicas. Os vereadores João Gustavo e Wal-
deck Carneiro passaram a limpo a situação
do Hospital Municipal Orêncio de Freitas e
José Antônio Fernandez, o Zaff, a questão do
Caio Martins. Carlos Macedo começou o pro-
cesso de três audiências para discutir a Lei
de Diretrizes Orçamentárias; enquanto Paulo
Bagueira e Carlos Magaldi trouxeram o
mundo do samba para ouvir propostas sobre
a revitalização do carnaval em Niterói. Ainda
em maio, Waldeck tratou da exploração in-
fantil; a Comissão de Direitos Humanos, pre-
sidida por Renatinho, debateu o problema da
população de rua; e Waldeck abordou, nova-
mente, propostas para o aproveitamento do
Cinema Icaraí.

Junho teve início com a audiência sobre o
Plano de Habitação, com Beto da Pipa presi-
dindo a mesa. Magaldi e Zaff buscaram solu-
ções para o zoológico do Fonseca. Em
agosto, após o recesso de meio de ano, Vitor
Junior presidiu as audiências para debater o

Plano Municipal de Cultura e a situação dos
professores da rede pública. A apresentação
do projeto de implantação do Bairro Modelo
do Sapê, presidida pelo vereador Bagueira,
lotou o plenário e as galerias. Em agosto,
uma audiência pública também debateu o nú-
mero de vereadores para o exercício de
2013. A proposta não foi concluída devido a
uma manifestação de sindicalistas que pro-
testavam em apoio à greve dos professores.
O presidente Bagueira teve que suspender a
sessão.

Três audiências foram feitas em setembro,
entre elas a que Waldeck ouviu autoridades
e sociedade sobre o local de implantação
da Escola Técnica. O diagnóstico para a
crise habitacional e o início das audiências
sobre orçamento para 2013 agitaram outu-
bro. A proposta de criação de um polo gastro-
nômico na Rua Nóbrega e a regulamentação
do uso das calçadas, que já tinham sido de-
batidos por Rodrigo Farah, veio de novo à
tona por iniciativa do vereador Zaff. Fe-
chando o calendário de audiências, Rena-
tinho presidiu encontro com plenário lotado
para um debate sobre o Programa de
Saúde Mental do município.

Cidadãos participam de audiência pública lotando o plenário e as galerias da Câmara de Vereadores

A Câmara de Vereadores de Niterói foi palco, em dezembro, para o
escritor e jornalista Mário Augusto Jakobskind lançar seu mais novo
livro: “Líbia: barrados na fronteira”. A iniciativa da escolha do local foi
do presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Gezi-
valdo Ribeiro de Freitas, o Renatinho. Jakobskind integrou a dele-
gação brasileira à Líbia, que ficou impedida de cruzar a fronteira na
Tunísia. A história é contada no livro em que o autor faz uma aná-

lise de “como os meios de comunicação manipulam fatos com a
edição de imagens e textos”, com o objetivo de convencer a opi-
nião pública de que os bombardeios da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) eram em missão humanitária.

O cartunista e ativista Carlos Latuff que, com seu trabalho ajudou
a divulgar para o Ocidente os principais acontecimentos da cha-
mada “Primavera Árabe”, esteve no lançamento e completou a
mesa, composta ainda pelo engenheiro de telecomunicações
Paulo Eduardo Gomes. Renatinho entregou uma moção de con-
gratulações ao escritor.

Jornalista lança livro

sobre a Líbia na  Câmara

Portas
abertas ao

povo em 54

audiências
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A atividade legislativa foi intensa durante o ano passado, com apresentação de projetos de lei e indicações

2011 foi um dos mais movimentados
anos do Legislativo niteroiense. Du-
rante a legislatura, 348 projetos de lei
foram apresentados pelo conjunto dos
vereadores, 27 mensagens-executivas
também foram debatidas e votadas em
plenário, e 54 audiências públicas foram
realizadas no período para discutir os
mais variados temas de interesse da so-
ciedade. 

Foram apresentados 3.191 indicações
legislativas e 133 projetos de decreto le-
gislativo. Já entre os mais diversos tipos
de moções foram oferecidas 912. Proje-
tos de emenda à Lei Orgânica Municipal
chegaram a um total de 12, e os de reso-
lução foram 18. 

— A Câmara, mais uma vez, cumpriu o
seu papel de agente político da cidade.
Realizamos 54 audiências públicas tra-
zendo para o debate democrático temas
importantes para o dia a dia da cidade.
Questões como a reutilização do Estádio

Caio Martins, a segurança pública e a edu-
cação foram debatidos com a sociedade,
sem falar nos projetos de lei para os quais,
em sua maioria, promovemos audiências
públicas. Acho um instrumento importante
para a democracia em nossa cidade. Além
disso, aprovamos dezenas de projetos de

lei e as indicações legislativas, que soma-
ram mais de três mil, auxiliam o governo a
tomar medidas necessárias ao bem-estar
da população. Acho que tivemos um bom
desempenho e vamos melhorar em 2012
— destaca Paulo Bagueira, presidente da
Câmara.

Projetos
de lei somam

348 durante

ano de 2011

Foi aprovada em dezembro a mensagem-executiva 23/2011, que
trata do Orçamento da Prefeitura de Niterói para o exercício de 2012.
A mensagem do prefeito Jorge Roberto Silveira detalha como serão
investidos os R$ 1,4 bilhão, oriundos, em sua maior parte, do Im-
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU), estimado em R$ 203 mi-
lhões. Entre os presentes, 13 vereadores votaram favoravelmente e
quatro não participaram da sessão. 

Das 163 emendas apresentadas, o texto original incorporou cinco emen-
das e teve outras 158 rejeitadas, a maioria, segundo o presidente da Co-

missão de Finanças e Orçamento e líder do Governo, vereador Carlos
Macedo, por “vício de iniciativa e por ferir princípios constitucionais”. Além
de Macedo, também integram a Comissão de Orçamento os vereadores
Milton Carlos Lopes, o Cal, na vice-presidência; e Emanuel Rocha, Sér-
gio Fernandes e Waldeck Carneiro como membros efetivos.

Conforme determina o Estatuto das Cidades, a Lei Orçamentária
Anual (LOA) começou a ser analisada e debatida por vereadores e
a sociedade em 25 de outubro. Mais duas audiências públicas foram
realizadas em 7 e 28 de novembro. A LOA detalha os projetos e pro-
gramas que serão executados pela Prefeitura no ano seguinte e in-
dica quanto será investido em cada setor. O texto integral da LOA
pode ser consultado, na íntegra, através do site www.camaranite-
roi.rj.gov.br, acessando a aba “Legislativo”.

Orçamento aprovado 

após muitos debates

PROJETOS DE LEI 
POR VEREADOR:
Leonardo Giordano – 75
Paulo Bagueira – 40
João Gustavo – 39
Padre Ricardo – 32
Zaff – 23
Waldeck Carneiro – 23
Rodrigo Farah – 19
Emanuel Rocha – 18
Luiz Carlos Gallo – 15
Renatinho – 15
Renato Cariello - 11
Vitor Junior - 9

Beto da Pipa – 6
Carlos Macedo – 6
Sérgio Fernandes – 6
José Augusto Vicente – 5
Carlos Magaldi – 3
Milton Cal – 3

OUTRAS AÇÕES:
l 3.191 indicações 

legislativas
l 912 moções
l 133 projetos de decreto

legislativo
l 27 mensagens executivas 

apreciadas

l 54 audiências públicas
l 18 projetos de resolução
l 12 projetos de emenda à 

Lei Orgânica Municipal

Primeira urna 
utilizada nas 
votações há 
192 anos
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A Procuradoria-Geral da Câmara,
por determinação da Mesa Diretora,
vai pedir uma investigação para apu-
rar os  danos ao patrimônio público.
Será aberto também um inquérito
administrativo para apurar se houve
a participação de funcionários, co-
missionados ou do quadro efetivo.

— Não podemos fingir que nada
aconteceu. Estamos falando de um
prédio público, de caráter histórico,
político, cultural e arquitetônico de 192 anos. Temos a obri-
gação de preservá-lo —  ressaltou o procurador-geral, Gastão
Menescal Carneiro Filho.

Conforme a Procuradoria, caso fique comprovada a partici-

pação de servidores, estes poderão
ser punidos com suspensão e, em
casos mais graves, até com a de-
missão. Paralelamente ao procedi-
mento administrativo, um inquérito
policial deverá ser aberto na 76ª DP
(Centro) para apurar responsabilida-
des. “O direito à manifestação con-
trária, à liberdade de expressão é
garantido pela Constituição. Agora,
desrespeito às leis é outra história.
Vamos juntar fotos, reportagens da

Imprensa e examinar as fitas de vídeo da TV Câmara para
embasar os inquéritos”, disse o procurador. A invasão resul-
tou na quebra de cadeiras e mesas do plenário, na destrui-
ção parcial de um bebedouro, além de dezenas de copos
quebrados.

Lei
das OSs

aprovada
pela Câmara

Sob críticas de funcionários contrários à me-
dida e de manifestantes, a Câmara de Ve-
readores de Niterói aprovou na última sessão
de 2012 a mensagem do prefeito Jorge Ro-
berto Silveira que qualifica as organizações
sociais (OSs) para trabalharem na gestão de
serviços como saúde, educação e esportes.
Programada para ser votada na parte da
manhã, a lei das OS e o orçamento de 2012
(leia na pág. 5) tiveram que ser adiadas para
uma nova sessão à tarde, depois que a opo-
sição usou o regimento interno para alegar
erro na distribuição da pauta de votação. 

À tarde, em nova sessão, depois que um re-
querimento solicitando audiência pública
para discutir a mensagem foi rejeitado pela
maioria dos vereadores e enquanto ainda se
debatia a mensagem, alegando principal-

mente a falta de tempo hábil para discutir e
votar, manifestantes invadiram o plenário,
obrigando a continuidade dos trabalhos no
auditório Cláudio Moacyr, no segundo andar. 

— Houve uma ação para inviabilizar a vo-
tação, numa atitude de desrespeito à de-
mocracia. Vejo como naturais as críticas e,
até mesmo, as manifestações mais acalo-
radas do público, mas a invasão do plená-
rio que impediu o prosseguimento da
sessão não podemos aceitar — disse o

presidente da Câmara, Paulo Bagueira.

Contrários à continuidade da sessão no au-
ditório da Casa, os vereadores Waldeck Car-
neiro, Renatinho e Leonardo Giordano não
participaram da votação da lei das OSs e do
orçamento 2012. As duas mensagens foram
aprovadas por 13 votos a favor e já foram
sancionadas pelo prefeito Jorge Roberto Sil-
veira. Por iniciativa dos vereadores Carlos
Macedo e Vitor Junior as áreas da Cultura e
da Assistência Social foram retiradas da lei.

Uma das mesas do plenário danificada 

Inquéritos vão apurar danos ao patrimônio

Depois da 

invasão do plenário

por um grupo de 

manifestantes, 

vereadores 

transferiram a sessão

para o auditório 

da Câmara, no 

segundo andar
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Salão
preserva a

história 
da política O Salão Nobre e os retratos de prefeitos, governadores e presidentes da Câmara ao longo dos anos

Um dos espaços mais bonitos da Câmara de
Vereadores, o Salão Nobre Aluízio Albuquer-
que Silva do Valle guarda lembranças do
passado. Palco de grandes recepções, hoje
é utilizado como espaço para exposições,
lançamento de livros, audiências públicas,
reuniões das comissões permanentes da
Casa, eventos de organizações não gover-
namentais e saraus de poesia. Para evitar
danos, deixou de ser usado como salão de
festas em 1980.

O espaço, que serviu como biblioteca nos
tempos em que a Assembleia Legislativa do
Estado ocupava o prédio, exibe pinturas de
todos os presidentes da Casa desde 1947,
de Newton Guerra a José Vicente Filho. 

Entre os 38 quadros expostos não estão ape-
nas presidentes do Legislativo. Prefeitos, go-
vernadores e um presidente da República
também foram imortalizados nas paredes do
salão. Uma das únicas pinturas de corpo in-
teiro do ex-presidente Nilo Peçanha está ali.
O governador Francisco Portela, responsá-
vel pela divisão geográfica de São Gonçalo e
Niterói, que colocou o bairro de Itaipu como
pertencente a cidade, é uma das personali-
dades retratadas. Feliciano Sodré, Togo de
Barros, Paulo Torres, Raimundo Padilha e
Jeremias de Mattos Fontes também foram
lembrados.

Com paredes forradas em lambri, assoalho
decorado, cor rosa predominante e lustres de

época, em 2008 o salão foi aberto para a
festa dos 200 anos da vinda da família real
para o Brasil. Localizado no segundo andar
do prédio, com frente para a fachada princi-
pal, recebeu nome oficial quando a Câmara
era presidida pelo vereador Wolney Trindade.

Aluízio Albuquerque Silva do Valle nasceu
no município de Paraíba do Sul (PB), em
1906, e morreu em Niterói, em 1988. Pintor
e professor, mudou-se com a família para o
Rio de Janeiro em 1909. Entrou na Escola
Nacional de Belas Artes em 1927, sendo
aluno de Marques Júnior, Cunha Melo, Au-
gusto Bracet e Rodolfo Chambelland. Mais
tarde passou de aluno a professor na
mesma escola.

A exposição de fotos “Mães do Coração”,  or-
ganizada no hall de entrada da Câmara de Ve-
readores pela ong Quintal da Casa de Ana, em
dezembro, emocionou os visitantes. As foto-
grafias em preto e branco retratando mães com
seus filhos adotivos em um momento de afeto
e carinho, foram elogiadas. “São maravilhosas
as fotos. Passam uma energia positiva e emo-
cionam de verdade. Todas as pessoas que
podem devem tomar a atitude de adotar uma
criança, é um gesto de extrema grandeza”,
disse a assessora parlamentar Janaína Mar-
chon, que visitou a exposição acompanhada
da filha Beatriz, de três anos.

O bancário Percival de Mello também foi só
elogios à exposição. “Não há como não cha-
mar nossa atenção para o trabalho artístico do
fotógrafo e para a causa da adoção. Está de

parabéns a Câmara
por abrir este espaço
ao Quintal de Ana,
que abraça uma
causa tão nobre. As
fotos são lindas”,
disse Percival.

O Quintal da Casa de Ana é uma associação
civil de caráter privado, beneficente e sem fins
lucrativos. Tem como missão garantir o direito
de cada criança e adolescente de viver em fa-
mília. Entre os seus objetivos estão o apoio às
famílias em situação de risco social para o for-
talecimento dos vínculos afetivos; estímulo à
reintegração familiar de crianças e adolescen-
tes institucionalizados; apoio e orientação às
famílias adotivas e pretendentes à adoção; e
promoção da adoção de crianças e adoles-

centes cujas reintegrações familiares não aten-
dam ao melhor interesse deles próprios.

Durante as comemorações do Natal na Câ-
mara, dia 9 de dezembro, o Quintal da Casa
de Ana montou estandes com informações
sobre adoção. Segundo dados de setores es-
pecializados, existem no Brasil cerca de 80 ml
crianças em abrigos à espera de adoção. Ni-
terói foi uma das primeiras cidades a disponi-
bilizar informações de crianças sem família.

Janaína Marchon e a filha Beatriz vêem as fotografias expostas no hall da Câmara

Fotos emocionam em

exposição sobre adoção
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NO PLENÁRIO

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
apresentou oito moções legislativas ao
longo deste ano. Entre elas a de número
907/2011, que aplaude e congratula o sar-
gento PM Roberto de Souza Lopes Júnior.
O militar atuou na negociação para a li-
bertação de uma refém durante assalto a
um ônibus da linha 46 (Várzea das Moças-
Centro), ocorrido por volta das 20 horas do
dia 22 de outubro. 

É também de Beto da Pipa a moção de
congratulações e aplausos à diretoria e as-
sociados do Cruzeiro Futebol Clube, re-
presentados pelo presidente Sérgio
Francisco da Cruz Nunes e seu adminis-
trador, Eraldo Rosa de Souza, em come-
moração aos 79 anos de fundação
daquele tradicional clube. 

Apresentou também as indicações
3.031/2011, pedindo a realização do ser-
viço de pavimentação da Rua Caminho do
Açude, em Pendotiba; e a 2.969/2011,
para pavimentar a Rua Augusta Vieira
Jackson, no bairro Maravista, em Itaipu.

Beto da Pipa é presidente da Comissão
Permanente de Urbanismo, Transportes,
Obras e Serviços Públicos da Câmara de
Vereadores de Niterói.

2620-3179
Gabinete 87
betodapipa@yahoo.com.br

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
apresentou o projeto 325/2011 insti-
tuindo a Semana de Divulgação e Valo-
rização do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). A semana será rea-
lizada, anualmente, na segunda semana
de outubro, quando se comemora o Dia
da Criança. 

A semana é para divulgar o conteúdo do
ECA, esclarecendo à comunidade sobre
sua finalidade, alcance e aspectos legais;
bem como promover a valorização do Es-
tatuto; discutir a adoção de políticas e ati-
vidades permanentes que objetivem
ampliar o conhecimento; e aproximar a
comunidade dos conselhos tutelares, di-
vulgando informações sobre o trabalho e
a competência destes órgãos.

“Instituir a semana será importante para
ampliar o conhecimento dos munícipes
sobre o Estatuto e as ferramentas provi-
das por ele, que servem hoje a toda a ci-
dade, oferecendo os mais diversos
serviços voltados para o atendimento à
criança e ao adolescente. Esta lei obje-
tiva, também, o fortalecimento dos con-
selhos que atuam na defesa, garantia e
proteção dos direitos da criança e do
adolescente”, ressalta Bagueira.

2613-6765 
Gabinete 20
vereadorbagueira@gmail.com

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal,
aguarda que seja sancionado pelo prefeito
Jorge Roberto Silveira (PDT) o projeto de
lei 251/2011, de sua autoria. A iniciativa,
aprovada pelos vereadores durante duas
votações, proíbe, na ocasião em que for
emitida a certidão negativa de tributos mu-
nicipais, a citação das palavras "Sob Ação
Fiscal". 

“Fica evidente que a pessoa jurídica está
sob fiscalização, portanto não existindo ne-
nhuma irregularidade até o término da
mesma. Da forma como é feito atualmente,
as empresas não podem participar de con-
corrências públicas, mesmo que mais tarde
sejam inocentadas de qualquer atitude ou
ato não legal”, explica o vereador. 

Cal também aguarda o trâmite do projeto
de lei 316/2011, em parceria com Renato
Cariello. A proposta modifica a fração ur-
bana da subrregião Centro, prevista na Lei
Municipal 1.967/2002. “As obras de me-
lhoria no sistema viário da cidade preci-
sam caminhar. As intervenções propostas
pela prefeitura estão sendo implementa-
das e visam beneficiar a construção do
anel viário no escoamento do trânsito, vo-
cação do trecho contiguo à Avenida Mar-
ques do Paraná”, disse.

2622-2911
Gabinete 36
vereadorcalcamaradeniteroi@yahoo.com.br

Bagueira (PPS) Beto da Pipa (PMDB) Cal (PP)
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Carlos Alberto de Macedo apresentou o
projeto de lei 362/2011 sobre o tomba-
mento do patrimônio cultural do Circuito
Turístico Caminhos de Darwin, por seu
valor cultural, histórico, científico, ecoló-
gico, geológico, ambiental e paisagístico. 

“Em função do bicentenário do médico e
naturalista inglês Charles Robert Darwin,
que nasceu em 12 de fevereiro de 1809,
na Inglaterra, o Governo Federal decidiu
demarcar o Caminho de Darwin em todo
o território nacional. Ele passa por quatro
estados brasileiros e, no Estado do Rio de
Janeiro, percorre cerca de 12 cidades,
sendo Niterói a primeira a produzir lei ofi-
cializando o fato histórico agregando o ca-
minho a um circuito turístico”, explica
Macedo. 

A proteção do patrimônio cultural se fará
por formas adequadas e exigidas pela
natureza do bem, através do inventário,
registro, tombamento, desapropriação e
outras formas de acautelamento, como a
criação de Zonas de Preservação Ur-
bana, leis de uso do solo com fins de pre-
servação da memória e identidade
urbana das comunidades, inclusive polí-
tica de estímulos fiscais à preservação e
revitalização.

2613-6814
Gabinete 50
carlosmacedo1@oi.com.br

Emanuel Jorge Mendes da Rocha apre-
sentou o projeto de lei 359/2011 para que
hospitais sediados em Niterói sejam obri-
gados a notificar à Secretaria de Saúde
quando uma criança menor de um ano de
idade receber alta. 

Essa notificação deverá ser emitida em um
prazo máximo de dez dias após a alta. As
unidades de saúde deverão afixar, em local
visível, placas indicativas de orientação ao
público. “Esta proposição, de elevado al-
cance social visa, em síntese, possibilitar
que a Secretaria Municipal de Saúde, ao re-
ceber a notificação do hospital, noticiando
que uma criança com menos de um ano re-
cebeu alta e, de posse dos dados do pa-
ciente, tomar as providências necessárias
no sentido de monitorar esta criança junto
em sua residência, acompanhando-a em
tempo integral no seu tratamento de recu-
peração”, justifica o autor da lei. 

O vereador também acompanha o trâmite
do projeto de lei 234/2011, para que as es-
colas públicas municipais, a partir de 2012,
realizem o Teste de Avaliação Ortopédica
da Coluna, o chamado Teste do Minuto. Os
testes serão realizados na educação infan-
til e no início e término dos ensinos funda-
mental e médio.

2620-7313
Gabinete 80
dremanuelrocha@predialnet.com.br

Luiz Carlos Gallo de Freitas teve apro-
vado pelo plenário da Câmara o projeto
de lei 197/2011 proibindo a instalação de
postes, de qualquer natureza, em calça-
das com largura inferior a um metro em
todas as ruas da cidade. O artigo segundo
da lei obriga as concessionárias e outras
empresas com postes instalados ante-
riormente a sanção desta lei a retirá-los
no prazo máximo de um ano. 

Caberá ao Executivo Municipal fiscalizar o
cumprimento da lei, no tocante à regulari-
zação dos postes existentes e autoriza-
ções para novas instalações. “O
inalienável direito de ir e vir deve ser res-
peitado. Se não bastasse o cidadão ser
impedido pelos postes e demais barreiras
impostas em calçadas de comprimento ín-
fimo de nossa cidade, a passagem de ca-
deirantes e carrinhos de bebê também é
prejudicada. Foi pensando, sobretudo
nestes casos, onde o direito de ir e vir
acaba relegado, é que propus este pro-
jeto”, disse Gallo. 

Ele também acompanha o trâmite do pro-
jeto de lei 317/2011, de sua autoria, dis-
pondo sobre a adequação e fiscalização
de brinquedos em casas de eventos, par-
ques de diversões e bufês infantis.

2620-4729
Gabinete 47
vereadorgallo@euvotogallo.com.br

Emanuel Rocha (PDT) Gallo (PDT)Carlos Macedo (PRP)
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João Gustavo Braga Xavier Pereira teve
aprovado o projeto de lei 154/2011, para
que hotéis e motéis fiquem obrigados a
fixar, no interior de todos os seus quartos
e apartamentos, em locais bem visíveis,
cartazes sobre prevenção a AIDS. Os
cartazes serão fornecidos pela Secreta-
ria Municipal da Saúde. Quem não res-
peitar a lei estará sujeito a multas. 

“É fato que a maioria dos encontros amo-
rosos acontece em motéis, onde muitos
extravasam seus sentimentos e esque-
cem do bem maior, que é a saúde. Pais
levam o vírus dos quartos de motéis para
suas famílias, namorados contaminam
suas parceiras por momentos de irres-
ponsabilidade e, nada mais correto, do
que colocar um cartaz dentro do quarto
para que, no momento do ato sexual, o
casal seja alertado sobre o perigo do
vírus da AIDS”, justifica o autor, que pre-
side a Comissão de Saúde da Câmara. 

João Gustavo aguarda também o trâmite
legal do projeto de lei 292/2011, pelo qual
fica instituído no calendário de eventos a
“Semana da Diversidade Cultural Nite  -
roiense”, a ser realizada, anualmente, no
período compreendido entre 12 e 19 de
agosto.

2620-3732
Gabinete 58
gabinete@vereadorjoaogustavo.com.br

José Augusto Tavares Vicente aguarda
sanção do prefeito Jorge Roberto Sil-
veira (PDT) ao projeto de lei 249/2011,
que disciplina o uso de aparelhos de som
no interior dos veículos automotivos em
toda a cidade. 

A proposta, aprovada pelos vereadores,
proíbe a propagação de som em locais
públicos, cuja entrada ou permanência
de pessoas se dê de forma gratuita para
o exercício de atividades de esporte e
lazer, notadamente praias e calçadões,
praças, parques e quadras esportivas.
Para efeito desta lei, entende-se como
propagação de som automotivo o uso de
aparelhagem específica de recepção e
reprodução sonora com o auxílio de auto
falantes, em limites que ultrapassem o
ambiente interno dos veículos abertos ou
com sonorização externa. 

“O Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran) estabeleceu que o limite permitido
para aparelho de som veicular é de 104
decibéis. Desta forma, fica evidente que
a proposta em tela obedece ao mesmo
princípio da legislação federal, na me-
dida em que visa resguardar e proteger
o mesmo bem, a saúde e a segurança
pública”, justificou o autor. 

2613-6718
Gabinete 85
joseaugustovicente@hotmail.com

Leonardo Soares Giordano deu entrada
no projeto de lei 350/2011 sobre a distri-
buição de cartilha de primeiros socorros
para motoristas de ônibus, táxis, lotações
e demais meios de transporte de passa-
geiros no município de Niterói. Essas car-
tilhas deverão conter os telefones e
endereços dos órgãos que atendem a
emergências em caso de acidentes. Se-
gundo a proposta de lei, a confecção e dis-
tribuição das cartilhas não deverão
ocasionar ônus para os cofres públicos. 

“É relevante que todo e qualquer trans-
porte, público ou privado, que seja de usu-
fruto dos moradores ou visitantes de
Niterói, possua uma cartilha com as devi-
das orientações básicas, a fim de que o
profissional saiba o que fazer em caso de
emergência”, ressalta Giordano. 

Primeiros-socorros são cuidados prestados,
rapidamente, a pessoas vítimas de aciden-
tes ou mal-súbito, no local onde o fato está
ocorrendo. Estes cuidados podem salvar
vidas ou evitar que situações mais graves
aconteçam até que o socorro especializado
chegue. O socorrista (quem atende a ví-
tima) deve avaliar a situação e a vítima, ga-
rantir sua segurança, a segurança do local
e prestar os primeiros-socorros.

2620-6754
Gabinete 72
vereador@leonardogiordano.com.br

José Augusto Vicente (PPS)João Gustavo (PPS) Leonardo Giordano (PT)

NO PLENÁRIO
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Magaldi (PP) Padre Ricardo (PDT) Renatinho (PSOL)

Carlos Alberto Pinto Magaldi teve apro-
vado em plenário o projeto de lei
195/2011, concedendo ao Instituto Sócio
Cultural Ônix reconhecimento de Utili-
dade Pública. 

“O Instituto Ônix é uma entidade de ca-
ráter sócio cultural e familiar que acolhe
crianças, a partir dos cinco anos de idade
e menores de 18. Para tanto consideram
a história de vida e singularidades, por
meio de iniciativas que despertem com-
petências, habilidades e talentos de
forma a vivenciarem valores que envol-
vam toda a família”, explicou Magaldi. 

O vereador também apresentou as indi-
cações legislativas 2.177, 2.176 e 2.175,
todas de 2011. Pedem à Prefeitura de Ni-
terói para que, junto à Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos, providencie a
construção de rampas de acesso para
deficientes físicos na Alameda São Boa-
ventura, esquina com Rua Oscar Fonseca;
e ruas São Januário e De sem bargador Lima
Castro, todas no Fonseca. Aguarda, ainda,
parecer das comissões para o projeto
151/2011, que isenta de IPTU os imóveis uti-
lizados, exclusivamente, por livrarias que re-
servem cinquenta por cento do espaço de
exposição de autores nacionais.

2622-9760 
Gabinete 44
vereadormagaldi@yahoo.com.br

Wilde Ricardo Rocha, o Padre Ricardo,
teve sancionada pelo prefeito Jorge Ro-
berto Silveira, em 29 de dezembro, a Lei
2.877, originada do projeto 220/2010, de
sua autoria, que institui a obrigatoriedade
de realização de Campanha Educativa An-
tidrogas durante a realização de shows e
quaisquer outros eventos públicos, onde
ocorra grande aglomeração de pessoas.

O objetivo é conscientizar a população
sobre os malefícios e riscos do uso de
substâncias entorpecentes e alucinóge-
nas. O texto destaca como tais substân-
cias as bebidas alcoólicas, consumidas
em grande escala, e drogas como maco-
nha, cocaína, haxixe, lança perfume, crack
e êxtase, dentre outras. 

O vereador ainda tem tramitando pelas co-
missões o projeto de lei 337/2011, para
que as escolas da rede pública de Niterói
realizem também, no ano letivo, campa-
nhas antidrogas. A intenção é alertar os
estudantes sobre os malefícios que gera
o consumo de entorpecentes e similares,
abrangendo conceitos, aplicações, efeitos,
aspectos medicinais e delituosos. Nas
campanhas deverão ser realizados deba-
tes, palestras, seminários, atividades cul-
turais e esportivas.

2620-0196
Gabinete 35
vereador.padrericardo@gmail.com

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho,
teve encaminhado às comissões o projeto
332/2011. A lei, se aprovada, cria o Pro-
grama de Atendimento Clínico e Psicoló-
gico destinado ao tratamento específico de
crianças e adolescentes usuárias e de-
pendentes de álcool, substâncias entor-
pecentes e de qualquer tipo de droga ilícita
em Niterói. O objetivo da proposta é tratar
dependentes químicos, informar, orientar,
prevenir, reabilitar e reintegrar crianças e
adolescentes à sociedade e à escola, in-
tegrando-os ao mercado de trabalho. 

“O projeto de lei prioriza investir na saúde
física e psíquica de nossas crianças e jo-
vens. Trata-se de um investimento nos di-
reitos humanos, protegendo e cuidando
da juventude de hoje, estaremos for-
mando os adultos de amanhã”, justifica o
vereador. 

O Programa criado por esta lei realizará
permanentemente atividades pedagógi-
cas, como aulas de pintura, desenho,
dança, música, lições de cidadania e ou-
tras a serem determinadas pelos profis-
sionais das áreas competentes. As
despesas decorrentes desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias
consignadas no orçamento.

2620-5074
Gabinete 68
mandatorenatinho@yahoo.com.br
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Renato Cariello (PDT) Sérgio Fernandes(PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello con-
seguiu aprovar o projeto 55/2011 criando
a Área Escolar de Segurança como es-
paço de prioridade especial em Niterói. A
área escolar é a delimitada em um raio
correspondente a cem metros dos por-
tões de entrada e saída das escolas, in-
dicada por placas a serem afixadas nas
proximidades. 

No espaço marcado deverá ser reforçada
a vigilância para se evitar a venda de pro-
dutos ilícitos, a iluminação pública deverá
ser adequada, bem como ser mantida a
poda de árvores, limpeza de terrenos e
controle e eliminação de terrenos baldios,
construções e prédios abandonados. 

“As medidas se fazem necessárias, pois
diversas são as ocorrências nestes lo-
cais, entre eles os acidentes, a venda de
drogas, bebidas, assaltos e outros deli-
tos nas proximidades das escolas, uma
vez que ali se encontra um grande con-
tingente de pessoas, entre alunos, pais,
professores e funcionários. Desta forma,
a área de segurança escolar, com todas
as suas medidas, vai inibir a ação de de-
linquentes nessas regiões, promovendo
maior segurança à população”, acredita
Renato Cariello.

2620-7935
Gabinete 67
renatocariello@oi.com.br

Rodrigo Flach Farah apresentou e
aguarda aprovação do projeto de lei 323/
2011 para que farmácias e drogarias, in-
clusive as de manipulação, sejam obri-
gadas a receber da população os
medicamentos, vencidos ou não, que te-
nham excedido ao tratamento. 

Para o recebimento desses medicamen-
tos, os estabelecimentos deverão man-
ter, em local visível e de fácil acesso,
recipiente especial para o seu descarte.
O consumidor não terá nenhuma des-
pesa com isso. 

Se aprovada, a lei prevê que os remédios
recebidos deverão ser devolvidos ao fabri-
cante ou importador, por meio do distribui-
dor. Os produtos recebidos deverão ser
colocados em ambiente seguro e diverso
da área de dispensação e identificados
quanto a sua condição e destino, de modo
a evitar sua entrega ao consumo. As condi-
ções técnicas e operacionais para coleta de
medicamentos descartados devem atender
ao disposto na legislação vigente, imposta
pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária. As farmácias ficam obrigadas a fixar
cartaz, em local visível, informando acerca
dos perigos em caso de descarte incorreto
de remédios.

2613-6832
Gabinete 42
vereadorrodrigofarah@gmail.com

Sérgio Fernando Damas Fernandes teve
sancionada pelo prefeito a Lei 2.879, re-
ferente a seu projeto 275/2011, estabele-
cendo a obrigatoriedade dos mercados e
supermercados de Niterói, que possuem
balança aferida junto à caixa registra-
dora, dispor do mesmo equipamento para
conferência do consumidor próximo ao
setor onde os produtos vendidos por
peso são expostos. 

O comércio que não cumprir o que deter-
mina a lei será advertido e multado em
caso de reincidência. 

“Esta lei tem por objetivo disponibilizar
nos mercados e supermercados uma ba-
lança aferida para conferência pelo con-
sumidor, no local onde estão expostos os
produtos que são vendidos a peso tais
como, frutas e legumes. Inúmeros esta-
belecimentos em nossa cidade possuem
balança aferida somente junto às caixas
registradoras. Isso impossibilita ao con-
sumidor a medição precisa do peso do
produto que está comprando próximo do
local onde estão expostos para a venda,
tendo o comprador que se dirigir ao
caixa, muitas vezes distante e com filas,
para aferir o peso”, explica o vereador
Sérgio Fernandes.

2613-6782
Gabinete 51
vereadorsergiofernandes@yahoo.com.br

Rodrigo Farah (PMDB)

NO PLENÁRIO
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Vitor Júnior (PT) Waldeck Carneiro (PT) Zaff (PDT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior acom-
panha o andamento do projeto de lei
368/2011, de sua autoria, instituindo no
calendário oficial do município de Niterói,
o 30 de março como Dia da Promoção da
Igualdade Racial. 

Na justificativa, o vereador lembra que a
luta pela igualdade racial no Brasil re-
monta aos tempos do Império, que antes
de sua queda, para dar lugar à Repú-
blica, deixou de herança a abolição da
escravatura. 

“Enganam-se os que pensam que a abo-
lição foi um ato de bondade desinteres-
sada dos governantes da época; foi,
antes de tudo, fruto de muitas lutas e
muitos sacrifícios, que não se encerra-
ram, nem se arrefeceram no período sub-
sequente. Pelo contrário, o Brasil tem um
movimento negro atuante, influente e
combativo que, ano após ano, tem con-
seguido mais vitórias para sua causa.
Assim se configuram a criação, em 2003,
pelo Governo Federal, da Secretaria Na-
cional de Promoção da Igualdade Racial,
e, pela Prefeitura de Niterói, da Coorde-
nadoria de Promoção da Igualdade Ra-
cial no dia 30 de março de 2006”, afirmou
Vitor Junior.

2613-6797
Gabinete 21
vereadorvitorjunior@gmail.com

Waldeck Carneiro da Silva teve apro-
vado o projeto de lei 36/2011 assegu-
rando a presença de acompanhante
junto à parturiente durante todo o pe-
ríodo de trabalho de parto e pós-parto
imediato nas unidades de saúde munici-
pais e particulares. Conforme o texto
aprovado, o acompanhante será indi-
cado pela parturiente. 

“Pretendemos, com esta lei aprovada pela
Câmara, dar maior tranquilidade à partu-
riente em um momento muito especial de
sua vida e de grande tensão, pois o traba-
lho de parto gera ansiedade, vulnerabili-
dade e, muita vez, acarreta depressão.
Com isso, é de suma importância a pre-
sença de uma pessoa de total confiança
da futura mamãe, que lhe possa dar força
e acalmá-la, no momento em que tanto
precisa. Tal medida contribuirá, não só
para que tudo transcorra da melhor
forma possível, como também assegu-
rará a saúde psicológica da parturiente”,
disse o vereador. 

O projeto, depois de aprovado em duas vo-
tações, foi vetado integralmente pelo Exe-
cutivo. Mas por decisão unânime, o veto do
prefeito Jorge Roberto Silveira, acabou
sendo derrubado pelos vereadores.

2621-0505
Gabinete 11
vereadorwaldeck@gmail.com

José Antônio Toro Fernandez, o Zaff, teve
promulgada pela Câmara a Lei 2.875,
oriunda do projeto 106/2011. A nova legis-
lação, publicada no Diário Oficial em 3 de
janeiro, obriga restaurantes, lanchonetes
e outros estabelecimentos destinados ao
fornecimento de alimentos para pronto
consumo, informar sobre a quantidade
média de calorias por porção ou seu valor
calórico. 

Os cardápios de restaurantes, lanchonetes
e outros estabelecimentos destinados ao for-
necimento de alimentos para pronto con-
sumo, devem conter ao lado do produto
comercializado informações sobre a quanti-
dade média de calorias de cada porção. 

“A alimentação inadequada e a pouca ati-
vidade física, estão fazendo com que a
obesidade torne-se uma das doenças
mais preocupantes em todo o mundo. O
problema traz sérios comprometimentos à
saúde. A obesidade, que já é considerada
um caso de calamidade em países como
os Estados Unidos, está se tornando igual-
mente grave e preocupante para a socie-
dade brasileira”, afirma Zaff. A fiscalização
do cumprimento das normas previstas
nesta lei ficará a cargo do órgão compe-
tente do município.

2620-1321
Gabinete 89
zaff@zaff.com.br
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“Um dia para ficar gravado na memória dos
cristãos. Como a primeira reunião entre os
apóstolos de Cristo, esta iniciativa lança a se-
mente da união definitiva entre católicos e pro-
testantes e chama atenção para um Brasil sob
as bênçãos de Deus”. Com estas palavras o
irmão Arno Lunkes, diretor da Irmandade La
Salle e do Instituto Abel, definiu o Dia Municipal
do Cristão, comemorado na Câmara de Ve-
readores em 7 de janeiro. O ato foi fruto de um
projeto de lei, do vereador Paulo Bagueira, que
criou a data no calendário oficial da cidade para
reunir cristãos de todas as denominações.

Para o pastor Paulo Raposo, presidente da As-
sembleia de Deus do Barreto, foi um ato em
defesa da tolerância. “Deus é amor. Ele ama a
todos sem distinção. Católicos, evangélicos,
espíritas, todos unidos em prol do resgate da
juventude, da família e dos valores morais”,

disse Raposo. Já a apóstola Sônia Oliveira, da
Igreja Apostólica Profética Restaurar, era o iní-
cio de uma longa caminhada. “Nós esperamos
que esta lei seja copiada por outros municípios,
outros estados, e que tenhamos, em breve, o
Dia Nacional do Cristão”, enfatizou.

Com o plenário lotado de religiosos e centenas
de pessoas acompanhando a sessão solene na
área externa, foram entregues moções de con-
gratulação e aplausos ao pastor Paulo Raposo;
apóstola Sônia Oliveira; irmão Arno Lunkes;
Leandro Moreira, presidente do Grupo Seven;
Irmão Inácio Weschenfelder, diretor-geral do
Instituto Superior de Educação La Salle; Irmã
Maria da Conceição Milagres, diretora da Ir-
mandade São Vicente de Paula; pastor Custó-
dio Rangel Pires, presidente do Centro
E vangelístico Internacional; padre José Marcelo
Martins Gomes, pároco da Matriz de São Se-

bastião do Barreto; e Iriamar Bittencourt, dire-
tora do Grupo de Ação Social da matriz.

No fim da sessão entraram em cena “PG e sua
Banda”, cantando músicas do novo CD “Ima-
gem & Semelhança”, e o “Grupo Ministério Tra-
zendo a Arca”, cantando sucessos como a
canção “Marca da Promessa”. O show gospel
foi em um palco montado nas escadarias do
Legislativo. O número de pessoas na plateia
era tanto que três faixas da Avenida Amaral
Peixoto foram interditadas ao trânsito e muitos
assistiram também da Praça da República, em
frente à Câmara. Entre autoridades e convida-
dos compareceram o vereador José Augusto
Vicente; o presidente da Neltur, José Hadad; a
secretária municipal de Educação, Maria Inez;
o diretor emérito do Instituto La Salle, Irmão
Amadeu; e os pastores José Pereira da Silva e
Marília Chagas. 

Dia do Cristão reúne religiosos católicos e protestantes de várias denominações em sessão solene na Câmara

Dia da Bíblia é lembrado

Um dia 
ecumêmico

do cristão

Com apoio do vereador Carlos Macedo, a Câ-
mara de Vereadores realizou sessão solene
para lembrar a passagem do Dia da Bíblia.
Coube ao reverendo Cézar Leite, da Catedral
Metodista de Niterói, presidir a mesa formada
por Josué dos Santos, secretário de Governo
de São Gonçalo; Janete Vieira, assessora
parlamentar de Macedo e responsável pela
organização do evento; Ricardo Amaro, pas-
tor evangélico; e Altayr dos Santos Martins
Filho; capelão da Marinha do Brasil.

— Aproveitamos este dia para orar por  Nite-
rói e pela vizinha São Gonçalo, e pedir a Deus

que ilumine as decisões de nossos
governantes —  disse Cézar Leite.

O Coral da Catedral Metodista e o
solista Álvaro Matheus cantaram
hinos de louvor e exaltação. O capelão Altayr
Filho, capitão-tenente da Marinha, destacou
a importância do local escolhido. “Na casa das
leis, lembrar que a lei de Deus está acima da
lei dos homens é significativo”, disse ele, ao
pregar sobre a passagem da Torre de Babel.

O Dia da Bíblia é comemorado no segundo
domingo de dezembro, quatro antes do

Natal. A data surgiu na Inglaterra, em 1549,
quando o bispo Cranmer resolveu incluir no
livro de orações do rei Eduardo VI um dia es-
pecial para que a população intercedesse
em favor da leitura do livro sagrado. No Bra-
sil, a data começou a ser celebrada em
1850, quando vieram da Europa e dos Esta-
dos Unidos os primeiros missionários pro-
testantes.

Cristãos homenageiam Dia da Bíblia em sessão solene

NA COMUNIDADE
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Dezessete escolas de samba e 23 blocos de
embalo vão desfilar no carnaval deste ano
ainda na Rua da Conceição. A decisão foi to-
mada, de forma consensual, pelos legislado-
res que apoiam a revitalização das festividades
na cidade; pelos representantes da União das
Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de
Niterói (Uesbcn); e pelo Poder Executivo. “Ape-
sar do desejo de todos, expresso em audiência
pública realizada na Câmara, chegamos à con-
clusão de que seria mais prudente, neste pri-
meiro momento, manter os desfiles onde estão.
Para 2013, já com um cronograma de investi-
mentos e de ações, com mais tempo para pre-
paração das fantasias e carros alegóricos, o
carnaval poderá voltar à avenida principal”,
disse Ito Machado, presidente da Uesbcn.

Mesma opinião tem o vereador Carlos Magaldi,

lembrando que passos importantes já foram
dados. “No Dia Municipal do Samba, realizado
na Câmara, ficou claro que os desfiles vão re-
tornar à Amaral Peixoto. É vontade de todos.
Mas seria muito traumática uma mudança em
cima da hora. Ao longo deste ano as escolas e
blocos poderão pensar em desfilar em um
palco maior sem medo de fazer feio. Eu, Ba-
gueira e a Neltur, que é a entidade que repre-
senta os sambistas e a população de um modo
geral, queremos que Niterói volte a ter o se-
gundo melhor carnaval do Brasil, como já foi
no passado”, disse Magaldi.

Em 2 de dezembro, durante o Dia Municipal do

Samba, Ito Machado,
disse que neste sétimo
ano de revitalização do
carnaval da cidade há

muitos avanços e que, “se tudo correr bem, os
desfiles estarão de volta à Amaral Peixoto em
2013, coroando todo esse nosso trabalho de
recuperação", concluiu. 

Os dirigentes da Uesbcn, com apoio da Neltur
e da Câmara, promovem desde 2006 os des-
files oficiais no Centro de Niterói. Nos 12 anos
anteriores, houve interrupção da apresentação
por falta de incentivo das autoridades e plane-
jamento dos organizadores. Hoje, outros even-
tos também fazem parte do roteiro turístico da
cidade, como o Carnamar, um passeio de bar-
cos pela Baía de Guanabara que abre oficial-
mente os festejos de Momo na cidade.

A Câmara de Vereadores realizou sessão so-
lene, dia 13 de dezembro, para homenagear
personalidades da cidade, entre elas o come-
diante Leandro Hassum. Por iniciativa do ve-
reador João Gustavo o humorista recebeu o
título de cidadão niteroiense. Também foram
homenageados o veterinário Walace de Araújo
Vasques, a jornalista Bianca Santos, os irmãos
velejadores Vitor e Felipe Perlingeiro Sabino e
o centenário Colégio Estadual Baltazar Ber-
nardino, em Santa Rosa, representado pela di-
retora Ana Maria Queiroz. 

— Leandro Hassum, embora nascido na Ilha
do Governador, adotou Niterói como a sua ci-

dade natal, onde mora com esposa e filha. Aqui
tem um público fiel e que reconhece seu
apreço pela cidade”, justificou João Gustavo. 

Comemorando cem anos, o Colégio Baltazar
Bernardino recebeu moção de aplausos entre-
gue à diretora Ana Maria Queiroz pelo ex-pre-
feito e ex-presidente do Sindicato Estadual dos
Professores (Sepe), Godofredo Pinto.  

O veterinário Wallace de Araújo Vasquez rece-
beu moção de aplausos e congratulações. For-
mado pela UFF em 1987, dirigiu o
Departamento de Vigilância Sanitária e Con-
trole de Zoonoses da Fundação Municipal de
Saúde, em 2005. Cirurgião perito em animais
de pequeno porte, realiza ações em prol do
bem estar animal gratuitamente.

Os irmãos Victor e Felipe Perlingeiro Sabino,
de 16 e 20 anos, destacaram-se, entre outras
competições, no Campeonato Mundial Junior
da classe Snipe, na Dinamarca; no Campeo-
nato Sul-Americano, em Florianópolis; e no
Chile, em 2010. Bianca Santos, repórter da
Rádio CBN, nasceu em Cabo Frio e mudou-se
para Niterói com poucos meses de vida. For-
mou-se em 2006 pela Unipli. Também é atriz
da Cia de Teatro de Niterói e coordena o Cen-
tro de Treinamento Comunir, um projeto de cur-
sos e oficinas práticas para estudantes na área
de jornalismo.

A Rua da Conceição 

continua como palco dos

desfiles de blocos e 

escolas de samba de

Niterói, este ano

Hassum, a mulher e a filha com o título de Cidadão

Personagens
da cidade são

homenageados

Carnaval
fica na Rua da

Conceição
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

Nome frequente nas reportagens políticas e figura
sempre lembrada durante as sessões plená-
rias, Brígido Fernandes Tinoco dá nome ao
plenário da Câmara dos Vereadores.
Niteroiense nascido no Barreto, em
28 de setembro de 1910, elegeu-
se vereador em 1936, foi pre-
feito dos municípios de Niterói
e São Gonçalo e chegou a
ministro da Educação no
conturbado governo de
Jânio Quadros.

Filho do farmacêutico
Mário Alves Tinoco e de
Ana Fernandes Tinoco,
que trabalhava na Fábrica
de Tecidos Manufatura Flu-
minense, formou-se na Fa-
culdade de Direito em 1935.
Segundo dados do acervo
do Arquivo de Documenta-
ção da Câmara, extraídos do
livro “A Prefeitura e os prefei-
tos de Niterói”, do historiador
Emmanuel de Macedo Soares,
como vereador foi líder da maioria e
teve entre seus liderados o futuro sogro,
Justino Menezes Júnior. 

Com a decretação do Estado Novo, perdeu o man-
dato e passou a responder pela delegacia policial de Niterói.
Homem de confiança do interventor Amaral Peixoto, ele foi chefe de
gabinete do prefeito Brandão Junior. Novamente convocado pelo
almirante Amaral Peixoto, assumiu a Prefeitura de São Gonçalo.
Em 1940 saiu para a Procuradoria do Ministério do Trabalho, em
São Paulo.

Voltando ao Rio um ano depois, assessorou o ministro do Trabalho,
Marcondes Filho, até 1945. Em nova missão delegada pelo inter-
ventor, ocupou a vaga de Brandão Junior na Prefeitura de Niterói.

Ajudou Amaral Peixoto na fundação do Partido So-
cial Democrático, tendo sido eleito deputado

federal constituinte em dezembro do
mesmo ano. Reeleito em 1950, ainda

segundo Emmanuel de Macedo
Soares, brigou com o “chefe”

Amaral Peixoto e entrou no Par-
tido Socialista Brasileiro.

Perdeu a disputa ao Go-
verno do Estado para Mi-
guel Couto Filho e
retornou à Câmara em
1958. Convidado pelo
presidente Jânio Qua-
dros, licenciou-se em
1961 para ser ministro
da Educação. Com a tur-
bulência política provo-
cada pelo golpe militar de

64, entrou no Movimento
Democrático Brasileiro

(MDB) sendo deputado fede-
ral nas eleições de 1966, 1970

e 1974. Morreu em 1982,
quando se preparava para retor-

nar à política.

Intelectual ativo, foi catedrático de Direito
em Niterói e membro da Academia Fluminense

de Letras. Publicou mais de 20 livros sobre litera-
tura, direito e história. Foi ganhador do Prêmio Joaquim Na-

buco dado pela Academia Brasileira de Letras. Casado com a filha de
um médico e neta do ex-governador interino Francisco Xavier, deixou
duas filhas. Uma delas, Teresa Tinoco, é cantora e compositora. 

Como prefeito de Niterói deu continuidade aos projetos iniciados
por Brandão Junior. Atento à Zona Norte da cidade, implantou o
Mercado Regional do Barreto, incorporou à cidade o bairro de Pen-
dotiba e desapropriou os imóveis necessários à ligação entre Ica-
raí e Santa Rosa.

BrígidoTinoco, de vereador

a ministro da Educação
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