
Dentistas já

atendem pessoal

da Câmara 
A S&M Saúde  Dental, que assinou
convênio com a Câmara de Nite-
rói, já está fazendo o tratamento
odontológico dos servidores na
sede do Legislativo.  Página 6

Exposição de

pinturas abre

ano cultural
A programação cultural da Câmara
de Vereadores vai começar em
abril com a abertura de uma expo-
sição de quadros do artista plástico
Adolpho de Carvalho. Página 5
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Roda de bambas

vai comemorar

o Dia do Samba
Cinco dias antes do carnaval a Câ-
mara realizará as comemorações
do Dia Nacional do Samba. Sam-
bistas de renome vão participar da
sessão festiva. Página 4

A legislatura deste ano vai já vai começar com o prédio histórico da Câmara restaurado. Os re-
toques finais já foram dados no plenário Brígido Tinoco, onde o velho carpete foi retirado para dei-
xar a mostra o belo piso em madeira de lei. Todo o mobiliário tombado pelo patrimônio recebeu
reparos e as instalações elétricas foram completamente reformadas. Segundo o presidente Paulo
Bagueira, essas obras visam “não apenas os vereadores, mas, principalmente o conforto da po-
pulação” que frequenta a Casa para acompanhar os trabalhos legislativos. Além disso, a restau-
ração visou preservar o patrimônio cultural, arquitetônico e histórico de Niterói. Páginas 2 e 3

O prefeito Rodrigo Neves, acompanhado de seu
vice Axel Grael e de vários secretários, apresentou
uma série de mensagens-executivas para análise,
debate e votação pela Câmara. Entre elas o Plano
de Carrgos e Salários da Guarda Municipal e uma
que cria a Fundação Estatal de Saúde para gerir
o programa Médico de Família. Página 7 Vice Grael e o prefeito Rodrigo Neves apresentam novos projetos de governo

Prefeito traz

novas mensagens

para o debate

Casa nova em 2014

História da

cidade contada

sobre rodas
A Câmara participa do projeto Pedal
Cultural, que leva ciclistas a percor-
rerem os pontos históricos de Nite-
rói. O próximo será do Mercado de
Peixe à Ponta da Areia. Página 15
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Comissões Permanentes:

A legislatura de 2014 vai ser com a Câmara de Ve-
readores restaurada. O Plenário Brígido Tinoco
passou por reforma geral, incluindo a
troca do carpete vermelho e a volta
do tradicional piso em madeira de lei.
Todo o interior foi pintado e a cúpula
central restaurada. Na parte elétrica as
intervenções foram totais, com retirada
da fiação aparente e troca dos velhos
aparelhos de ar-condionado por outros
mais modernos que gastam menos energia
elétrica.

— Esta é a terceira etapa de obras de remo-
delação desde que o presidente Paulo Ba-
gueira assumiu. Primeiro, foi ampliada a
capacidade da subestação com a colocação de
mais um transformador. Num segundo momento,
foi trocada toda a rede elétrica do lado de fora do
prédio. Agora, está sendo feito o mesmo na área
interna. O cronograma de obras segue paulatina-
mente para que não atrapalhe o andamento das
sessões, das audiências públicas e demais even-
tos realizados no Legislativo — revela Mário
Neves Corrêa, diretor do Departamento de Admi-
nistração da Câmara.

O mobiliário, composto por mesas, cadei-
ras e a bancada da Mesa Diretora, também
está sendo recuperado e a cúpula interna
passou por uma pintura geral. Artistas plás-
ticos trabalham na restauração da claraboia
central.

— Todas as obras visam não apenas os ve-
readores, mas, principalmente, o conforto da po-
pulação que acompanha o nosso trabalho no
dia-a-dia. A manutenção dos carpetes, por exem-
plo, era muito complicada por conta da umidade,
da poeira e da presença de ácaros. A volta do piso
em madeira com sinteco vai valorizar o ambiente
e manter viva a importância desse patrimônio cul-
tural, arquitetônico e histórico de Niterói — avalia
o presidente Bagueira. 

2 — Janeiro de 2014

Reforma
de um nov
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O carpete foi arrancado e a madeira

de lei do piso do plenário valorizada

com uma restauração. Todo o mobiliá-

rio também recebeu reparos, assim

como a rede de energia elétrica e a

pintura interna do prédio da Câmara

de Vereadores foi feita respeitando as

cores originais do espaço tombado.

ma geral para o início
novo ano legislativo
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Faltando cinco dias para a abertura oficial
do carnaval de Niterói, a Câmara de Ve-
readores realiza em fevereiro e em grande
estilo, uma tarde inteira dedicada ao
samba e à folia. Faz parte das comemora-
ções do Dia Nacional do Samba, que não
pôde ser realizado em 2 de dezembro.
Sambistas, compositores, passistas, jorna-
listas, cantores, ritmistas e pesquisadores
do carnaval participam de mesas de de-
bate e, ao final, a roda de samba domina o
Plenário Brígido Tinoco.

Este ano estarão compondo a mesa prin-
cipal de debatedores o secretário munici-
pal de Cultura de Niterói, Arthur Maia; o
presidente da Fundação Niteroiense de
Artes (FAN), André Diniz; o radialista e pes-
quisador da Música Popular Brasileira que
integra o grupo de jurados do Prêmio Es-
tandarte de Ouro, criado pelo Jornal O
Globo, Adelzon Alves; o presidente da
União das Escolas de Samba e Blocos

Carnavalescos de Niterói (UESBCN), Ito
Machado; e o jornalista, escritor e produtor
musical Mario Dias.

Para o ex-vereador Carlos Magaldi,
autor da Lei 807/90 instituindo a Semana Mu-
nicipal do Samba, o momento não poderia
ser melhor. “Realizar esse já tradicional en-
contro às vésperas do carnaval é muito bom
para a reflexão. Niterói precisa ter um espaço
dedicado ao carnaval, a história de suas es-
colas, de suas raízes. Vamos levar essas de-
mandas às autoridades presentes e resgatar
a importância da cidade na música brasileira
e no carnaval”, disse Magaldi.

Entre os homenageados estarão o rei momo,
a rainha e as princesas do carnaval 2014; o
produtor Tony Lemos; e a rainha da bateria
da Escola de Samba Unidos do Viradouro,
Raíssa Machado. Na roda de samba já estão
confirmadas as presenças dos cantores e
compositores Jorginho do Império, filho de

Mano Décio da Viola, figura reverenciada no
mundo do samba e um dos fundadores da
escola de samba Império Serrano, de Ma-
dureira (Zona Norte do Rio); e de Paulinho
Rezende, autor de vários sambas memorá-
veis gravados por compositores como Zeca
Pagodinho. O sambista deficiente visual Ga-
brielzinho de Irajá também vai participar.

O evento realizado por Magaldi há 14 anos
faz parte do calendário oficial da Câmara.
Segundo Magaldi a cidade de Niterói já
teve o segundo melhor carnaval do Brasil.
“Em 1979 trouxe aqui o escritor Jorge
Amado, enredo da escola de samba Souza
Soares cujo tema era “Do país do carnaval
à Tieta do Agreste”, e ele ficou encantado.
É essa história de garra e tradição, que
passa pela Viradouro, pela Cubango, por
Donga, por tantos blocos de embalo e
compositores que temos que preservar.
Uma sala no Caminho Niemeyer ou na
FAN já estaria de bom tamanho”, disse.

Como já é tradição, sambistas farão uma apresentação oficial na comemoração do Dia do Samba

Guilherme Kauã Nunes de Lima, de 11 anos, será uma das atrações
do evento dedicado ao Dia do Samba. Cursando o 6º ano do ensino
fundamental, começou a cantar aos nove anos. “Ele participava dos
ensaios da Cubango na Ala das Crianças e nos desfiles ia no alto do
carro do som. Quando o intérprete oficial da Viradouro viu fez um
convite para que desfilasse pela escola do Barreto ao lado dos de-
mais puxadores”, revela sua mãe, Giselle Nunes. Bom aluno e sem
descuidar dos estudos, ainda encontra tempo para participar de rodas
de samba de raiz em diversos pontos da cidade. O pequeno Kauã,
além de cantar no plenário da Câmara, vai receber uma Moção de
Aplausos por iniciativa do ex-vereador Carlos Magaldi.

Nasceu com o
samba nas veias

Roda de
bambas na

festa do 
dia do samba

Guilherme Kauã está entre os puxadores do samba da Viradouro, neste carnaval
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Em sua décima edição, e já incorporado
ao calendário oficial da cidade, o Carna-
mar abriu os festejos de Momo em Niterói.
Cerca de 150 embarcações, de escunas a
jet skis, saíram de São Francisco e parti-
ram para a folia na Baía de Guanabara.
Marchinhas e sambas de enredo eram
executados por um grupo de músicos que
animava o desfile marítimo a bordo da em-
barcação Boa Viagem, cedida pela Barcas
SA. O tradicional evento tem apoio da Câ-
mara de Vereadores; da Prefeitura de Ni-
terói, através da Niterói Esporte, Lazer e
Turismo (Neltur); e dos clubes náuticos da
cidade.

_ O Carnamar cresce a cada ano e atrai

pessoas e embarcações até de fora da ci-
dade. Vereadores participam com suas fa-
mílias, a Prefeitura também abraçou a
ideia e vamos crescer ainda mais no ano
que vem _ afirmou Paulo Bagueira, presi-
dente da Câmara de Vereadores.

Os barcos navegaram pelas praias da
Urca, Botafogo e Flamengo, retornando
em seguida para Niterói. Passaram pelo

Museu de Arte Contemporânea (MAC), na
Boa Viagem, até chegar em Jurujuba. No
barco da Câmara de Niterói a festa foi co-
mandada pela rainha da bateria da Escola
de Samba Unidos do Viradouro, Raissa
Machado. No Jurujuba Iate Clube, a festa
continuou animada. Jorge Mira, comodoro
do clube e presidente da Associação de
Clubes de Niterói, comemorou o sucesso
do evento.

Carnamar
arrasta foliões

pela Baía 
de Guanabara

A barca transportou centenas de foliôes seguida de perto por jet skys e todo tipo de embarcações

Tintas e pincéis abre

programa cultural 2014

Abrindo a agenda cultural da Câmara de Vereadores será inaugurada,
em 14 de abril, às 19h, no Salão Nobre, a exposição Tintas e Pincéis,
do artista plástico Adolpho Carvalho. Ao todo, 33 quadros pintados a
óleo retratando paisagens, imagens de Cristo e temática social estarão
na coletânea aberta à visitação pública até 30 de abril, entre 10h e 18h.

O curitibano Adolpho Carvalho, 85 anos, chegou em Niterói com 11
anos. Ex-integrante da Força Aérea Brasileira, cresceu vendo o pai Al-
bano de Carvalho pintar. Trabalhou na TV nos programasAlmoço com
as Estrelas, de Aerton Perlingeiro, na Tupi; e com Carlos Couto, na TV
Rio, em Coisas da Praia Grande.

— Fazia sucesso com as crianças numa época em que a tecnologia da
TV e da fotografia era muito restrita. Enquanto o programa ia ao ar eu
fazia caricaturas das crianças e dos artistas — relembra Adolpho.

Conhecido como o pintor dos palhaços, ele tem entre as suas 1.460

telas quase a metade delas retratando a vida no picadeiro. Adolpho con-
viveu durante muito tempo com o palhaço George Savalla Gomes, o
Carequinha, de quem era amigo pessoal.

Em sua 43ª exposição trará uma novidade. Cada tela receberá uma
quadra poética em alusão à obra. O talento para a pintura e o porte atlé-
tico militar rendeu a Adolpho, quando jovem, um rápido afair com a atriz
Ava Gardner. Durante uma viagem de navio, o pintor foi convidado a re-
tratar o corpo da atriz.

Adolpho de Carvalho vai apresentar seus quadros em exposição na Câmara

33_JANEIRO_2014 Revista Camara_CAMARA Niteroi_JANEIRO 2014  21/2/2014  10:59  Page 5



6 — Janeiro de 2014

Dentistas
cuidam do

sorrisodos

servidores

Pelo sexto ano consecutivo a Câmara de Vereadores de Niterói par-
ticipa, em 29 de março, às 20h30m, do evento “Hora do Planeta” cha-
mando a atenção para o aquecimento global. O histórico prédio da
Câmara, tombado pelo Instituto Estadual de Proteção ao Patrimônio
Artístico e Cultural (Inepac) do Rio de Janeiro, terá a sua iluminação
especial apagada por uma hora como forma de chamar a atenção
dos moradores da cidade para as questões do aquecimento global e
seus efeitos ao meio ambiente. 

A iniciativa faz parte da participação do Poder Legislativo de Niterói
na Ação Hora do Planeta, que no ano passado reuniu mais de uma
centena de cidades brasileiras e deverá atingir cerca de um bilhão
de pessoas. O evento teve início em 2009 em mais de mil cidades de
todo o mundo. O objetivo é conscientizar a população mundial.
“Desde que assumi a presidência da Câmara, em 2009, participamos
do movimento e temos a certeza de que, ao apagar as luzes da fa-
chada da Câmara, estaremos contribuindo para que a população de
Niterói se conscientize, ainda mais, sobre as questões relativas ao
meio ambiente e, em especial, ao aquecimento global”, afirma o ve-
reador Paulo Bagueira, presidente do Legislativo de Niterói.

PRÉDIO HISTÓRICO
Tombado pelo Inepac em 26 de janeiro de 1983, em reconhecimento
ao seu valor histórico e arquitetônico, o prédio da Câmara tem a sua
fachada inspirada em um templo romano. A entrada é feita por cinco
portas precedidas pela escadaria, onde duas esculturas de cimento
representam a Ordem e o Progresso, de autoria do escultor italiano
Hugo Tadei. A Ordem é representada pela figura feminina em vestes
romanas, trazendo em sua mão direita uma espada apontada para
um livro. 

Seu simbolismo fala da ordem fundamentada nas leis e mantida pela
energia. A alegoria Progresso também é representada por uma figura
feminina que tem à mão direita uma tocha e ao alto e, a seus pés, um
jovem segurando engrenagens industriais, numa alusão às perspec-
tivas do progresso trazido pelo desenvolvimento industrial. No nível
da calçada, dois sólidos pedestais sustentam dois leões, um de cos-
tas para o outro, olhando para lados opostos, simbolizando os dois
horizontes e o percurso do sol. Vigiando o passar do dia, represen-
tam o ontem e o amanhã, o rejuvenescimento e o vigor: esforço e re-
pouso.

Dia do Planeta na Câmara

O atendimento odontológico para os fun-
cionários da Câmara de Vereadores já
está sendo realizado na sede do Legisla-
tivo. A S&M Saúde Dental instalou um
posto avançado no prédio para atender
servidores e seus dependentes. As espe-
cialidades são Clínica Geral, às terças e
quintas, das 10h às 17h; e Ortodontia e
Prótese, às quartas-feiras, das 14h às 17
h. Em breve, o atendimento também será
realizado às segundas e sextas.

Segundo Helen Righi, responsável pelo
encaminhamento dos pacientes, informa-
ções e novas adesões, a aceitação por
parte dos servidores tem sido positiva e
os casos mais complexos são encami-

nhados à sede da empresa, na Rua Aure-
lino Leal 40, 3º andar, no Centro. O trata-
mento também pode ser feito em qualquer
consultório ou clínica conveniada com a
S&M.

Na sede do Legislativo atendem a orto-
dontista Josiane Macario Zarife e a clí-
nica Juliana Ramos Ferreira do Amaral.
Os serviços oferecidos são de endodon-
tia (tratamento de canal), periodontia
(limpeza e tratamento das gengivas),
dentística de restauração (obturação e
estética), exames radiográficos e pre-

venção em saúde bucal. O plano tam-
bém cobre cirurgias para extração de
sisos, próteses para colocação de blocos
e odontopediatria.

O convênio com a S&M Saúde Dental
funciona desde outubro, oferecendo aten-
dimento médico para efetivos e comis-
sionados. O funcionário ou ocupante de
cargo de chefia pode incluir dependentes
pagando R$ 12,90, através de desconto
em folha. O servidor é atendido gratuita-
mente, sendo as despesas cobertas pela
Câmara.

Ellen Righi encaminha os pacientes e informa aos servidores sobre adesões ao plano odontológico
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Prefeito
apresenta

mensagens
do governo

O ano legislativo começa cercado de expec-
tativas e muito trabalho. Em outubro haverá
eleições para o Governo do Estado, Assem-
bleia Legislativa, e para a Presidência da
República, Câmara e Senado. Uma série de
novas mensagens-executivas serão envia-
das pelo prefeito Rodrigo Neves (PT) à Câ-
mara para análise, debate e votação. Já na
sessão de abertura o chefe do Executivo
anunciou que oito delas estão prontas para
serem enviadas ao Legislativo.

Entre elas estão o Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários (PCCS) e a convocação de
concurso público para dobrar o efetivo da
Guarda Municipal; o incentivo a ampliação
da rede hoteleira na cidade com vistas às
Olimpíadas de 2016; e a criação da Funda-
ção Estatal de Saúde para, entre outras atri-
buições, gerir os contratos do Programa
Médico de Família (PMF), administrados
pelas associações de moradores desde sua
implantação.

Acompanhado do vice-prefeito, Axel Grael,

e da quase totalidade dos secretários muni-
cipais, o chefe do Executivo saldou os ve-
readores, fez um balanço do primeiro ano de
governo e apresentou as principais metas
para o ano.

— Diferenças políticas e ideológicas devem
ser deixadas de lado em função da constru-
ção da Niterói que queremos — disse o pre-
feito.

O presidente da Câmara, Paulo Bagueira,
analisou como demonstração da importân-
cia do Legislativo a presença do prefeito na
sessão inaugural.

— É uma demonstração de respeito com o
Poder Legislativo a presença do prefeito na
abertura dos trabalhos. É importante tê-lo
aqui, fazendo um balanço do que foi promo-

vido no ano passado e traçando as suas
metas de trabalho para este ano. De nossa
parte, estamos prontos para analisar, discu-
tir e votar as mensagens-executivas que
chegarão à Casa, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida da população —
argumentou Bagueira.

As outras mensagens que chegarão à Câ-
mara são a que propõe a Lei de Transpa-
rência Municipal; a que disciplina a
colocação da fiação aérea nas ruas da ci-
dade; e a que regula os contratos temporá-
rios para prestadores de serviço na rede
pública atendendo a determinação do Tribu-
nal de Contas do Estado. Outra medida a ser
enviada ao Legislativo normatiza a emissão
dos Certificados de Potencial Adicional de
Construção, os Cepacs, criados pelo projeto
de revitalização do Centro.

Prefeito Rodrigo Neves destaca na apresentação das mensagens-executivas a união em torno da cidade

“Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Tenho a honra de mais uma vez, no início do segundo ano dessa le-
gislatura, me dirigir a Vossas Excelências, para expressar o meu reco-
nhecimento pessoal, de todo Poder Executivo e da cidade, ao
indispensável trabalho e função do Poder Legislativo na democracia e
especialmente na retomada de nossa querida Niterói.

Nesse momento, apresento minhas saudações a cada um dos Verea-
dores, com ânimo e disposição redobrados. Estou convicto que os pri-
meiros passos para um novo rumo de desenvolvimento sustentável
para Niterói foram dados em 2013, com a profícua cooperação deste
Legislativo com o Executivo.

Retiramos nossa cidade do isolamento administrativo e da paralisia,
com a inédita e efetiva integração da Prefeitura com o Estado e o Go-
verno federal. Entretanto, ainda que não tenha a mesma projeção nos
meios de comunicação, acredito que alcançamos em pouco tempo um
novo e qualificado patamar de cooperação do Legislativo e Executivo
municipais, decisivos para um novo ciclo na gestão da cidade, funda-
mental para o enfrentamento e superação da grave crise que Niterói
viveu em anos recentes.

Expresso o meu agradecimento a todos os parlamentares, indepen-
dente de posições políticas, pois o nosso Governo entende que as di-
ferenças passadas, partidárias e ideológicas devem ser deixadas para
trás quando pensamos na Niterói melhor que desejamos para nossos
filhos, com a qualidade de vida que todos almejamos...”

Palavra do Prefeito
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor da Lei 2.959/2012, originária do pro-
jeto de lei 309/2011, tornando obrigatória a
exposição de material explicativo especifi-
cando as formas de bloqueio de aparelho
celular, através do código IMEI (Interna-
tional Mobile Equipment Identity), infor-
mado no chassi do aparelho, em caso de
roubo, em locais onde sejam comerciali-
zados aparelhos celulares. 

O material deve ser exposto em lugar vi-
sível em lojas de venda de aparelhos de
telefonia celular. Dados levantados pelo
Governo Federal, através do Ministério da
Justiça, apontam o número de cerca de
um milhão de aparelhos celulares rouba-
dos ou furtados no país todos os anos. 

Bagueira aguarda o trâmite para o pro-
jeto 236/2013 instituindo em Niterói o
Programa Energia Limpa. O objetivo é
incentivar a utilização de eletricidade a
partir das energias solar, eólica, hidráu-
lica e outras formas de geração com
baixo impacto ambiental em imóveis re-
sidenciais, comerciais e industriais.
Prevê que, em sua regulamentação,
sejam concedidos os incentivos fiscais e,
ainda, o prazo de validade do Programa
de Energia Limpa.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apresen-
tou diversas indicações legislativas ao
longo do ano de 2013, entre elas desta-
cam-se pedidos de melhorias para o
bairro de Jurujuba (Região das Praias da
Baía).

A de número 280/2013, por exemplo, so-
licita à Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Sustentabilidade a poda da
árvore que está plantada na Rua
Lauro Sodré, ao lado do lote 219. Já a de
número 281/2013, pede a poda das árvo-
res no entorno da Praça da Asa Delta, que
fica na Avenida Carlos Ermelindo Marins. 

Por sua vez, a indicação 282/2013 solicita
que a Secretaria Municipal de Conserva-
ção e Serviços Públicos, faça a retirada
do entulho na Travessa Leopoldina, na lo-
calidade de Salinas. 

O vereador Andrigo de Carvalho preside a
Comissão Permanente de Esporte, Lazer
e Turismo; é vice-presidente da Comissão
de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade; e ainda atua como
membro efetivo nas comissões de Habi-
tação e Regularização Fundiária; Fiscali-
zação das Fundações Municipais,
Autarquias e Empresas Públicas.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
um dos grandes incentivadores da prática
do vôlei em Niterói e criador do Projeto
Viva Vôlei, espera conseguir aprovar di-
versas iniciativas voltadas à prática es-
portiva ao longo de 2014. 

No fim do ano teve aprovado em plenário
o pedido de entrega da Moção de Aplau-
sos 485/2013 ao senhor Ary da Silva
Graça Filho, por sua eleição à presidência
da Federação Internacional de Voleibol. 

Em sua justificativa revelou que Ary Graça
passou a ser o quarto dirigente máximo do
organismo desde a sua fundação, em abril
de 1947. Ary já exerceu o cargo de presi-
dente da Confederação Brasileira de Vo-
leibol, de 1997 até 2012. 

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Ary
Graça tem 70 anos. Casado, pai de três fi-
lhas e avô de sete netos, foi jogador de
vôlei nos anos 60 e 70. Formado em Di-
reito pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio (PUC-RJ), começou a carreira pro-
fissional em 1961. Sete anos depois, mi-
grou para o mercado financeiro. “Graça,
nos últimos 15 anos, teve como grande
mérito o desenvolvimento do voleibol na-
cional”, diz Betinho.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Bruno Bastos Lessa é aguarda o trâmite
do projeto de lei 41/2013 sobre a regula-
mentação dos salários mínimos pagos
pelas empresas que fazem contrato com
o Poder Público.

Os poderes Executivo e Legislativo muni-
cipais deverão, obrigatoriamente, obser-
var os valores do piso salarial regional, em
todos os editais de licitação para contrata-
ção de empresas prestadoras de serviço.

“A LeiComplementar 103/2.000 autoriza os
estados a estabelecerem os seus respec-
tivos pisos salariais regionais, fazendo
valer o que dispõe o inciso V do artigo 7º
da Carta Magna, por aplicação do disposto
no parágrafo único do artigo 22 da Cons-
tituição Federal. A partir de então o Estado
do Rio de Janeiro passou a ter um piso sa-
larial local superior ao salário mínimo na-
cional. O projeto apresentado visa fazer
com que as empresas que celebrem con-
tratos com a Prefeitura respeitem o mí-
nimo regional, adequando a remuneração
dos seus empregados”, explica Lessa.

Ele é autor, também, de projeto que pede
a relação dos funcionários lotados na rede
de saúde municipal e as suas respectivas
especialidades.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
aguarda melhorias no mobiliário urbano
existente nas estradas Francisco da Cruz
Nunes e Caetano Monteiro. O vereador
Beto da Pipa, que preside a Comissão
Permanente de Urbanismo, Obras, Servi-
ços Públicos, Transportes e Trânsito da
Câmara, apresentou à Mesa Diretora
duas indicações legislativas. 

A primeira, de número 797/2013, solicita a
colocação de novos bancos e toldos por
toda a extensão da Estrada Francisco da
Cruz Nunes, que corta a Região Oceânica. 

“O objetivo com essa medida é proporcio-
nar mais conforto aos passageiros, que
ficam aguardando os ônibus em pé, sob
sol e chuva. A ação do tempo, os aciden-
tes de trânsito e até vandalismo de alguns
mal educados, levaram a um estado de
degradação quase que total”, diz Beto. 

Por sua vez, a indicação legislativa nú-
mero 890/13 pede a troca do mobiliário da
Estrada Caetano Monteiro, em Pendo-
tiba. Além de presidir a Comissão de Ur-
banismo, Beto da Pipa é membro das
comissões de Constituição, Justiça e Re-
dação Final; e Cultura, Comunicação e
Patrimônio Histórico.

Beto da Pipa (PMDB) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2620-3179
Gabinete 20

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, líder
do Governo na Casa, apresentou em 2013
diversas indicações legislativas. Uma
delas, a de número, 1.271/13, determina
ao órgão municipal responsável pela fis-
calização do trânsito no município,
que disponibilize agentes para fiscalizar e
ordenar o tráfego nas imediações do posto
de vistoria e emplacamento do Departa-
mento Estadual de Trânsito (Detran), lo-
calizado à Rua Desembargador Lima
Castro, no bairro do Fonseca.

“Justifica-se a presente indicação, em vir-
tude de que na Desembargador Lima Cas-
tro o trânsito está um verdadeiro caos,
pois a citada via é de mão dupla e, nas
imediações do posto, não permite ultra-
passagens. Porém, os veículos que se
destinam ao local, formam filas duplas,
bloqueando a passagem de outros veícu-
los e, então, acontecem discussões acir-
radas e ameaças de agressões,
estacionamentos por sobre o passeio e o
trânsito é controlado por flanelinhas, os
quais agem de acordo com os seus inte-
resses”, conta Milton Cal. O vereador,
além de líder do Governo, é 1º vice-presi-
dente da Mesa Diretora e vice da Comis-
são de Desenvolvimento Econômico e
Indústria Naval.

Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41
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Henrique Vieira (PSOL)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do projeto 10/2013. Pelo exposto fica proi-
bida a guarda, depósito ou acúmulo de
materiais sobre marquises, quiosques,
bancas de jornal ou qualquer estabeleci-
mento próximo às vias públicas em que
circulem pedestres ou veículos. 

“O projeto de lei apresentado por mim tem
por base a boa saúde da população e se
destina a amenizar a poluição visual da ci-
dade, bem como evitar o acúmulo de água
parada com a consequente redução de
focos de mosquitos propagadores de
doença. Não obstante, também visa evitar
a ocorrência de acidentes aos pedestres
e veículos, pois a sobrecarga com o acú-
mulo de material nos referidos locais pode
ocasionar desabamentos”, explica o ve-
reador. 

Quem descumprir a lei estará sujeito a mul-
tas, que dobram em caso de reincidência, e
cassação do alvará de funcionamento,
após a instauração de processo adminis-
trativo no caso de pessoa jurídica. Vale res-
saltar que as penalidades serão aplicadas
de forma cumulativa quando o infrator for
de natureza jurídica. Quem tiver o alvará
cassado terá que esperar de dois a quatro
meses para regularizar a situação.

Luiz Carlos Gallo de Freitas aguarda a li-
beração pelas comissões permanentes da
Câmara de matéria de lei para que os ca-
ronas de motocicletas usem colete de
identificação. 

Protocolado com o número 81/2013 prevê
que o equipamento seja obrigatório para o
carona e facultativo ao condutor. Os cole-
tes serão padronizados na cor azul e le-
tras e números em tinta fosforescente
amarela, no corpo 150, sendo a primeira
as letras correspondentes à placa e a de
baixo aos números que esta placa indi-
car. Em nenhuma hipótese será admitido o
uso de colete fora dos padrões. 

Os coletes deverão ser homologados pela
Secretaria de Serviços Públicos. “O presente
projeto de lei versa sobre a necessidade do
município implantar mecanismo de preven-
ção de crimes praticados com a utilização de
motocicletas. Como é prerrogativa do muni-
cípio dispor sobre o ordenamento do trânsito,
impõe-se a adoção de medidas extremas
como forma de conter a onda de violência
que assola a cidade”, diz Gallo. No caso de
perda, furto, roubo ou extravio do colete o
proprietário do veículo deverá comunicar
imediatamente à Guarda Municipal e à Se-
cretaria de Serviços Públicos.

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
da proposta para que as agências de ser-
viços públicos concedidos de Niterói sejam
obrigadas a atender os seus usuários,
clientes ou não, nos setores de caixa e ou-
tros atendimentos, em tempo razoável. 

Protocolado com o número 107/2013,
prevê que esse  tempo razoável de aten-
dimento seja de até 15 minutos, conside-
rando as condições técnicas normais de
funcionamento dos equipamentos e sis-
temas. 

Os estabelecimentos definidos na lei de-
verão afixar cartazes em local visível, nas
portas de acesso, informando que “o
tempo máximo previsto em Lei Municipal
para atendimento ao consumidor é de 15
minutos. Faça valer seu direito”. 

Em sua justificativa o vereador ressalta que
o “projeto se baseia na Lei 2.312/2006, de
autoria do vereador Luiz Carlos Gallo, co-
nhecida como ‘Lei dos 15 minutos’, que de-
termina que as agências bancárias devem
atender os seus usuários, clientes ou não,
no prazo máximo de 15 minutos. Nossa
proposta estende este princípio para as
agências dos diversos serviços públicos
concedidos em nossa cidade”.

Gallo (PROS)Emanuel Rocha (SDD)

NO PLENÁRIO

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

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

Jayme Bittencourt Suzuki aguarda parecer
para o projeto 216/2013 determinando a
fixação de placa de advertência sobre a
exploração sexual de crianças. Pelo ex-
posto no artigo 1º todos os estabeleci-
mentos destinados à realização e
promoção de eventos artísticos ou musi-
cais noturnos, bem como hotéis, motéis,
pensões ou estabelecimentos similares de
Niterói deverão fixar na porta de entrada,
em local visível, de forma destacada e le-
gível, placa com a seguinte advertência:
“Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes é Crime! Denuncie! Ligue para o
Disque 100 e faça sua denúncia!”

Conforme o vereador trata-se “de uma ini-
ciativa de alta relevância social pelo nú-
mero cada vez maior de casos de
exploração sexual de menores. Além de
ser um alerta diário, não só para os donos
desses estabelecimentos, é uma maneira
de conscientizar a população sobre esta
triste realidade social”. 

A alteração no telefone obriga os estabe-
lecimentos a alterarem e atualizarem as
placas de advertência. A placa de adver-
tência será fixada permanentemente,
mesmo na ausência de qualquer evento
ou atividade nos estabelecimentos.

José Vicente Filho é autor da indicação
1.007/2013 solicitando para a Câmara
encaminhar ofício ao prefeito Rodrigo
Neves no sentido de que sejam adota-
das as providências que se fizerem ne-
cessárias para realizar o recapeamento
do asfalto da Rua Doutor March, próximo
ao número 221, na Engenhoca. 

“Entendemos como um dos principais
deveres do vereador é servir como canal
de interlocução entre a comunidade e o
Poder Executivo, na medida em que es-
tamos sempre em contato direto com a
comunidade e somos conhecedores dos
seus problemas e reivindicações”. res-
salta José Vicente Filho. 

“Desta forma, entendemos que podemos
colaborar com a administração munici-
pal, indicando os locais que carecem de
intervenção imediata da municipalidade,
para que nossa cidade retome o cresci-
mento dos índices de qualidade de vida
e desenvolvimento humano. Portanto, é
imprescindível o atendimento da pre-
sente reivindicação que nos fora enca-
minhada pela comunidade que habita no
referido logradouro, para que possam ra-
tificar os votos de credibilidade no poder
público municipal”, justifica o vereador.

2622-9742 
Gabinete 89

2613-6718
Gabinete 85

Leonardo Giordano (PT)

Leonardo Soares Giordano conseguiu
aprovar dez emendas à Lei Orçamentá-
ria Anual para este ano. São elas
a 108/2013, que reforça o apoio à Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) de Niterói; a 114/2013, que opera-
cionaliza a Comissão Municipal da Ver-
dade; a 116/2013, em apoio à realização
da Semana da Memória, Verdade e Jus-
tiça; e a 119/2013, sobre o combate à ho-
mofobia. 

Também foram aprovadas a 127/2013, de
apoio as manifestações religiosas; a
130/2013, que incentiva as feiras de arte-
sanato; a 133/2013, que valoriza o patri-
mônio histórico, artístico e arqueológico; e
a 137/2013, operacionalizando a Compa-
nhia Ballet de Niterói. 

Também são de Giordano as emendas
141/2013, apoiando a manutenção dos
equipamentos esportivos; e a 144/13,
dando incentivos ao Programa Viva Idoso.
Ele ainda é autor do projeto de lei 62/2013
sobre a inclusão de placas informativas
nas árvores do Campo de São Bento.
Para fins de aplicação desta lei, se en-
tende que essas placas informem a espé-
cie da árvore, bem como seu nome
técnico e seu nome popular.

2620-6754
Gabinete 36
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NO PLENÁRIO

Paulo Henrique (PPS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ronaldo,
é autor do projeto de resolução 04/2013. Na
proposta de lei o Pastor sugere que que a
Câmara disponibilize um sistema eletrônico
de acompanhamento de tramitação parla-
mentar através de correio eletrônico. 

Segundo o projeto, o Sistema Push enviará
ao usuário cadastrado um correio eletrônico
comunicando os andamentos do dia quando
houver movimentação de algum dos proje-
tos incluídos na lista do cadastro eletrônico. 

“Esta forma de acompanhamento eletrô-
nico já é uma conquista dos tribunais de
Justiça e Superiores, bem como, da Câ-
mara e Senado Federal, onde, de forma rá-
pida, são difundidas as informações
necessárias aos cidadãos para fortaleci-
mento da democracia em nosso Estado”,
diz Pastor Ronaldo. 

Conforme o projeto, os processos poderão
ser acompanhados por qualquer pessoa;
sendo o Sistema um serviço informativo, va-
lendo para todos os efeitos legais como a
publicação no Diário Oficial do Legislativo.
É dele também a ideia que todas as biblio-
tecas das escolas públicas e particulares de
ensino fundamental e médio disponibilizem
Bíblias Sagradas em braile.

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores o projeto de
lei 53/2013. A iniciativa determina a instala-
ção de balanços e outros brinquedos para
crianças cadeirantes em praças públicas no
município de Niterói. 

Diz o texto que o objetivo é colaborar para
que a cidade mantenha-se na vanguarda
da sociedade inclusiva no Brasil, sempre
pensando em proporcionar melhorias na
qualidade de vida que é oferecida às crian-
ças deficientes no que diz respeito ao lazer. 

“Para viabilizar a implementação do projeto
de instalação de balanços e outros brin-
quedos para crianças, o Poder Público Mu-
nicipal poderá realizar parcerias com
instituições, outros órgãos estatais e orga-
nizações da sociedade civil. A implementa-
ção desta matéria proporcionará às
crianças cadeirantes a possibilidade de in-
clusão social no tocante ao lazer realizado
em praças públicas, oferecido pelo poder
público municipal, fato este que proporcio-
nará melhorias na qualidade de vida que é
ofertada”, ressalta Paulo Henrique. O ve-
reador foi o primeiro secretário de Esporte
e Lazer de Niterói e secretário regional do
Rio do Ouro.

Pastor Ronaldo (PROS)

2613-6814
Gabinete 50

2620-3732
Gabinete 87

Paulo Eduardo Gomes é autor do projeto
132/13 para que as concessionárias de
transporte público municipal sejam obri-
gadas a transportar bicicletas dos usuários
dos seus serviços. Cada ônibus deverá
transportar até três bicicletas, sendo o em-
barque de ciclistas, com o transporte de
suas bicicletas, permitido em pontos de
ônibus específicos, no mínimo a cada três
pontos da respectiva linha. 

Não serão cobradas quaisquer tarifas adi-
cionais dos usuários pelos serviços de
transporte das bicicletas nos ônibus. As
concessionárias devem instalar, em até 60
dias da publicação desta lei, o suporte na
dianteira do veículo com capacidade para
o transporte. 

“A diminuição do número de carros parti-
culares nas ruas é fundamental para a me-
lhoria do trânsito da cidade em Niterói.
Para isso, o estímulo às alternativas ao
uso do automóvel é necessário. Com o ob-
jetivo promover o uso da bicicleta e incen-
tivar a integração entre os meios de
transporte, o presente projeto pretende ob-
rigar as empresas concessionárias de
transporte público coletivo a disponibili-
zar bikes racks nos ônibus”, explica Paulo
Eduardo.

Paulo Eduardo (PSOL)

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

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

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

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

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho,
aguarda o projeto de resolução 01/2013
dar entrada em pauta. Ele altera o Regi-
mento Interno da Câmara para que as
sessões ordinárias sejam compostas de
expediente, tribuna livre e ordem do dia. 

Para efeito desta lei, se aprovada, en-
tende-se como tribuna livre, o direito das
entidades representativas da sociedade
civil usarem da palavra no espaço do ple-
nário entre o expediente e a ordem do dia
em todas as sessões da Casa. As inscri-
ções para a tribuna livre ficarão a cargo
do secretário que, após o expediente, fará
a chamada dos representantes das enti-
dades inscritas, sendo permitido por ses-
são até quatro oradores de entidades
sejam inscritos para um período de cinco
minutos por fala e, em seguida, os orado-
res deixarão o plenário, iniciando-se a lei-
tura da ordem do dia. 

“A luta pela ampliação dos direitos de-
mocráticos e da participação política é
uma das questões fundamentais no
mundo contemporâneo. As mobilizações
em todo mundo têm repercutido de forma
a aumentar o caráter popular das repre-
sentações políticas”, diz o vereador Re-
natinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do projeto 103/2013 que regula a frequên-
cia e conduta nas praias de Niterói, objeti-
vando normatizar as atividades esportivas,
garantir a segurança e a preservação do
meio ambiente. A exploração de atividades
esportivas, recreativas, culturais ou empre-
sariais nas praias reger-se-á pelas normas
estabelecidas na Lei ficando sujeita, ainda,
às normas de direito público. 

As atividades descritas neste artigo so-
mente poderão ser exploradas por empre-
sário ou sociedade empresarial
regularmente estabelecida. As atividades
de simples lazer não dependem de autori-
zação prévia municipal, devendo sua prá-
tica, contudo, respeitar as normas de boa
conduta, segurança e preservação do meio
ambiente. 

“Os frequentadores das praias de Niterói
têm sido privados de um ambiente livre, se-
guro e preservado na orla marítima, visto
que suas águas, areias e calçadas têm sido
gradativamente ocupadas por práticas da-
nosas e irregulares”, explica Cariello. Em
nenhuma hipótese haverá reserva de es-
paço na areia para exploração de qualquer
atividade que importe em seu uso exclusivo
por particulares.

Renatinho (PSOL)

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior é autor
dos projetos de lei 119 e 120/2013. O pri-
meiro, autoriza ao Poder Executivo a
concessão dos quiosques na Praça do
Largo da Batalha com o objetivo de or-
denação do espaço público. Já o se-
gundo, pede que seja criada a Feira
Popular do Largo. 

“A Feira do Largo da Batalha foi uma
conquista dos que nela trabalham e dela
sobrevivem, bem como dos moradores
que dela usufruem há quase meio sé-
culo, e já é parte integrante da vida das
pessoas que por ali transitam ou circu-
lam. Preservar o direito dos trabalhado-
res do local, que se mantêm,
historicamente, exercendo suas ativida-
des, direcionadas ao sustento e sobrevi-
vência dos seus familiares, garantindo,
assim, o direito social e econômico de
todos para continuarem desenvolvendo
o seu trabalho com dignidade é um dever
de todos nós”, diz Vitor. 

Em maio do ano passado barraqueiros
que trabalham no Largo da Batalha ocu-
param o plenário da Câmara em protesto
contra a Operação Choque de Ordem,
desencadeada no local pela Secretaria
de Ordem Pública.

2621-0505
Gabinete 11

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é autor da indicação
965/2013 sugerindo providências, junto
ao órgão competente, no sentido de se
fazer a inclusão da prática da capoeira
nas atividades das creches municipais. 

Segundo justificativa do vereador, a ca-
poeira, “esta arte de origem controversa
e que ainda desperta muita polêmica,
emergiu no bojo das camadas populares
e adentra as instituições públicas e pri-
vadas de forma arrebatadora e efusiva.
Sendo capaz de, em pouco mais de 400
anos de trajetória, estar presente na
maior parte das escolas, clubes, univer-
sidades, academias, dentre outros, se fir-
mando com força em vários países do
mundo. E é esta força que faz sua ex-
pansão pelo mundo e, em particular, na
Educação Infantil”. 

Conforme dados fornecidos por Sérgio
Luís de Souza Vieira, presidente da Con-
federação Brasileira de Capoeira (CBC),
a capoeira hoje é praticada oficialmente
em 132 países, tendo como instituições
para administrar a modalidade atual-
mente no Brasil, 84 Ligas Regionais e
Municipais, e 24 Federações Estaduais.
No âmbito internacional existe a Federa-
ção Internacional de Capoeira (FICA).

Verônica dos Santos Lima aguarda o trâ-
mite pelas comissões do projeto de lei
170/2013 para que as concessionárias, em-
presas estatais e prestadores de serviço
que operam com cabeamento em Niterói,
sejam obrigados a tornar sub  terrânea a fia-
ção existente e redes futuras a serem ins-
taladas dentro do perímetro urbano. 

A implementação deverá ter início na área
central, sendo posteriormente desenvolvido
em todas as áreas urbanas. As despesas
serão custeadas pelas empresas conces-
sionárias, ficando vedada qualquer co-
brança aos usuários. O prazo para
recolocação de todos os cabos será de dez
anos. Os novos projetos de instalação que
vierem a ser executados já deverão ser por
via subterrânea. 

Diz ainda o projeto que, nos locais onde
forem removidos os postes atuais, serão
plantadas árvores, na forma e condições
a serem regulamentadas pelo Executivo.
“Quando se pensa em segurança, estética
e durabilidade da rede elétrica é a opção
mais indicada, sistema de última geração,
em que os fios permanecem enterrados,
evitando a colocação de postes e à expo-
sição ao sol e às chuvas”, destaca, ainda,
a vereadora.

Verônica Lima (PT)

2613-6832
Gabinete 42

2613-0505
Gabinete 10
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Por seu conhecimento da história, da arqui-
tetura e da diversidade cultural do município
de Niterói, o pesquisador Rubens Carrilho,
chefe do Arquivo Divaldo Aguiar Lopes, da
Câmara de Vereadores, foi convidado a par-
ticipar do Projeto Pedal Cultural, um movi-
mento de cicloturismo com visitas guiadas a
pontos históricos, turísticos, culturais e am-
bientais da cidade. Com apoio do Legisla-
tivo, a iniciativa não para de receber novos
adeptos.

— Foi uma uma surpresa ver como as pes-
soas gostam de saber as coisas, as curio-
sidades, os detalhes, a história de sua
cidade. São crianças, jovens, adultos, ido-
sos, todos num só propósito. Unimos o há-
bito saudável de andar de bicicleta ao
prazer de ver as belezas culturais da ci-
dade — afirma Rubens Carrilho.

A segunda edição do projeto será realizada
na Ponta da Areia, no domingo, dia 23 de fe-

vereiro. O bairro já foi palco de importantes
momentos da história do país. 

Algumas empresas oferecem sistema de alu-
guel para quem não tem bicicleta e quer apro-
veitar o passeio, com informações na página
“II Pedal Cultural de Niterói” do Facebook. A
Secretaria Estadual de Desenvolvimento,
Abastecimento e Pesca (Sedrap), responsá-
vel pela criação do projeto, vai incentivar a
doação de leite em pó, dessa vez para crian-
ças da Creche Comunitária Tia Luísa, em Pi-
ratininga, na Região Oceânica da cidade.

— Vamos resgatar curiosidades e fatos his-
tóricos do pacato bairro, hoje conhecido como
pedacinho de Portugal em Niterói, em espe-
cial, pela arquitetura do casario. No passeio

fazemos visitas a pontos tradicionais como a
Vila Pereira Carneiro, o Portal da Igreja da
Penha, com acesso pelo Morro da Penha e a
comunidade pesqueira de Portugal Pequeno,
com sua Vila Operária e a capela de Nossa
Senhora de Fátima — conta Carrilho.

Para o secretário estadual de Desenvolvi-
mento e Pesca, Felipe Peixoto, a participação
da Câmara veio em boa hora como forma de
melhorar, ainda mais, a ideia. O historiador
Marcos Vinícius Varella também participa ao
lado de Rubens Carrilho. Os ciclistas percor-
rerão ainda parte do Centro, passando pela
Caserna General Gastrioto, antiga sede do
Comando de Policiamento do Interior (CPI).
A concentração está marcada para as 8
horas, em frente ao Mercado São Pedro.

Aulas de
história  

da cidade
de bicicleta

Rubens Carrilho, chefe do Arquivo da Câmara, fala sobre as origens da cidade no projeto de cicloturismo

Criado como mais uma atividade para abrir a Câmara de Vereado-
res ainda mais à população, o projeto Espaço Cinema,  recomeça
após o carnaval. Novos títulos, entre filmes de longa metragem e
documentários, estão sendo garimpados para exibição ao público.

— É uma iniciativa pioneira da atual presidência e vamos continuar
e ampliar o projeto ao longo deste ano. Estudantes, professores uni-
versitários e participantes de um modo geral têm-nos procurado para
saber quando retornamos com as apresentações. Decidimos aguar-
dar o fim do recesso e o período de carnaval para começarmos a
montagem da nova grade de filmes — afirma Vinícius Martins, coor-
denador de Comunicação da Câmara.

A exibição dos filmes é marcada sempre para as últimas quartas-
feiras do mês, sempre às 18 horas, no Auditório Cláudio Moacyr, que
fica no segundo andar da Câmara. A entrada é gratuita e 49 senhas
são distribuídas, às 17h30m, meia hora antes do início de cada uma
das sessões.

O “Espaço Cinema”, ao lado do Programa Escola de Democracia,
das sessões transmitidas ao vivo pela Internet e das audiências pú-
blicas, vai de encontro ao que deseja a atual legislatura, ou seja, a
participação cada vez maior da sociedade na vida do parlamento
municipal.

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

Espaço Cinema
volta após o carnaval
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O então vereador Elmo Jasbick criou, em
1990, a Medalha Escritor José Cândido
de Carvalho, através do projeto legis-
lativo 209, de 1989. Introduzida ofi-
cialmente pela Lei 1.909/90, tem
como dia oficial para entrega
1° de agosto. Cada vereador
pode oferecer até duas me-
dalhas a cidadãos brasi-
leiros ou estrangeiros,
residentes ou não em
Niterói. No caso da
José Cândido de Car-
valho é oferecida aos
que contribuem no
e n g r a n d e c i m e n t o
sócio-cultural, na eru-
dição literária e na
promoção da cultura
em suas diversas fren-
tes.

José Cândido de Carva-
lho nasceu em 1914, em
Campos; era jornalista, con-
tista e romancista e foi eleito
em 1973 para a cadeira número
31 da Academia Brasileira de Le-
tras, sucedendo a Cassiano Ricardo,
sendo recebido pelo acadêmico Her-
berto Sales. 

O livro dos professores Antoane Rodrigues e Jean
Pierre Guerra Domingues, “Patronos das medalhas da Câmara Mu-
nicipal de Niterói”, produzido pelo Arquivo da Câmara Historiador
Divaldo Aguiar Lopes, conta que ele, aos oito anos, por doença do
pai, Bonifácio de Carvalho, veio morar algum tempo no Rio de Ja-
neiro, quando trabalhou, como estafeta, na Exposição Internacio-

nal de 1922.
os

Com a chamada Revolução de 30,
José Cândido iniciou sua vida

como jornalista, em “O Libe-
ral”. Entre 1930 e 1939,

exerceu funções de reda-
tor e colaborador em di-

versos periódicos de
Campos, como a
“Folha do Comércio”
e “O Dia”, onde pas-
sou a comentar a
política internacio-
nal, e ainda a “Ga-
zeta do Povo” e o
“Monitor Campista”.

Em 1942, Amaral
Peixoto, então inter-

ventor no Estado do
Rio, convidou-o para

trabalhar em Niterói,
onde passou a dirigir “O

Estado”, um dos grandes
diários fluminenses. Com o

desaparecimento de “A
Noite”, em 1957, chefiou o copi-

desque de “O Cruzeiro” e dirigiu,
substituindo Odylo Costa, filho, a edi-

ção internacional dessa importante re-
vista.

Somente 25 anos depois de ter publicado sua primeira obra, José
Cândido publica, em 1964, pela Empresa Editora de “O Cruzeiro”,
o romance O coronel e o lobisomem, uma das obras-primas da fic-
ção brasileira, que alcançou imediatamente grande sucesso. A se-
gunda edição saiu também pela empresa de “O Cruzeiro”.

José Cândido,patrono
da difusão cultural

A medalha José Cândido de Carvalho é

conferida a pessoas que contribuem para a

promoção da cultura em suas várias

manifestações
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