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Choque de ordem na Ampla

Para tentar reverter a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), requerida pelo vereador Leonardo Gior-
dano, a concessionária de energia elétrica Ampla enviou representantes à Câmara para, mais uma vez, prometer aos ve-
readores a qualidade dos serviços oferecidos na cidade. Diretores e técnicos da empresa admitiram que ela vem enfrentando
problemas para reverter a demora no restabelecimento de energia, mas propuseram a criação de um grupo de trabalho para
agilizar os atendimentos na cidade em substituição à CPI. Por sua vez, o juízo da 8ª Vara Cível deu prazo de seis horas,
em áreas urbanas, e de nove horas em área rural para a Ampla restabelecer o fornecimento de energia. Página 7

O prefeito Rodrigo Neves (PT) leu a mensagem de
abertura do ano legislativo de 2016 na Câmara de Ve-
readores e  fez um balanço de sua gestão nos últimos
três anos, além de elencar as principais demandas e
projetos para este último ano de seu governo durante
sua prestação de contas aos vereadores e à popula-
ção. Ele apresentou, na ocasião, duas novas mensa-
gens Executivas: uma criando um programa de
incentivo à atuação de guardas e  policiais e outra tra-
tando de nova forma de revitalização do Centro. Pág.4

Prefeito abre ano
legislativo fazendo
balanço de governo

Prefeito faz balanço de sua administração ao lado de Paulo Bagueira

Fazenda garante
verba para novos
investimentos
O secretário de Fazenda de Niterói,
César Barbiero, disse em audiência
pública que a prefeitura está prepa-
rada para enfrentar a crise econô-
mica nacional e fazer novos
investimentos na cidade. Página 4

Empossados 
15 conselheiros
tutelares
Quinze conselheiros tutelares elei-
tos e reeleitos para o cargo  foram
empossados em cerimônia reali-
zada na Câmara, organizada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Pág. 15

Vereadores
apresentaram
253 projetos
Ao longo da última legislatura, o con-
junto de vereadores apresentou 253
projetos de lei em 2015, dos quais
209 se encontram em tramitação, 44
aprovados (sendo 35 sancionados e
nove aguardando a sanção). Pág. 5

Cotidiano de
Niterói debatido
em 39 audiências
Ao todo foram realizadas 39 audiên-
cias públicas em 2015 pela Câmara
de Vereadores de Niterói. Os temas
foram a mobilidade urbana, a crise
hídrica, a garagem subterrânea em
Charitas, dentre outros. Págs. 2 e 3
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Comissões Permanentes:

Os temas do cotidiano de Niterói, como os meios
de transporte (barcas, carros, ônibus e até bici-
cletas) e a mobilidade urbana foram discutidos na
Câmara. Os problemas ambientais que levaram
a mais grave crise hídrica enfrentada pelo Estado;
as ofertas de estacionamento e os transtornos
com a prestação de serviços de eletricidade tam-
bém foram debatidos.

A proposta de devolver ao Estado a concessão
da ligação hidroviária entre Rio e Niterói; o as-
soreamento do Rio Macacu, principal manancial
para o abastecimento do sistema Imunana-La-
ranjal; e a frequente queda de energia elétrica
aliada aos preços altos cobrados pela Ampla
atraíram um grande público às audiências públi-
cas.

Pedaladas - O sistema cicloviário de Niterói foi
debatido por representantes do governo e da so-
ciedade. A implantação, a manutenção e as metas
para 2016 dominaram a pauta. De um lado, o go-
verno mostrou o que foi feito e, de outro, os mo-
vimentos que apoiam o uso da bicicleta,
reconheceram os avanços, mas destacando que
muito pouco foi realizado até agora. Para os
membros dos movimentos de apoio à bicicleta, o
ônibus urbano continua sendo o grande “inimigo”.
Para eles o importante é que os circuitos sejam
fechados, fazendo com que o ciclista saia de um
ponto vá até outro em total segurança.

Vidas secas - A cada segundo a Cedae retira
sete mil litros de água do Rio Macacu. Com o
rio atravessando um dos seus piores momen-
tos em relação ao volume d’água, Niterói e as
demais cidades abastecidas pelo sistema Imu-
nana-Laranjal começam a discutir alternativas.
Caso o nível do Macacu e de seus afluentes
continue em queda acelerada, poderá não
haver alternativa senão o racionamento. Mas
ambientalistas e técnicos presentes à audiên-
cia pública promovida pala Câmara apontaram
soluções e investimentos urgentes que preci-

Cidade
em deba
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sam ser colocados em prática para evitar me-
didas mais drásticas. A urbanização fora de
controle, o desmatamento e o despejo de es-
goto são ameaças à vida na Bacia e ao abas-
tecimento de milhões de pessoas nos
municípios de Cachoeiras de Macacu, Gua-
pimirim, Itaboraí, Niterói, Maricá, São Gon-
çalo e a Ilha de Paquetá.

Debaixo da areia - A construção da garagem
subterrânea no bairro de Charitas foi tema de
audiência pública promovida pela Câmara.
Solicitada e presidida pelo vereador Bruno
Lessa a discussão foi realizada na Paróquia
de São Francisco Xavier, para que a popula-
ção local pudesse comparecer com maior fa-
cilidade. Autoridades das secretarias

municipais de Conservação e Urbanismo e
Mobilidade Urbana sentaram-se à mesa com
lideranças comunitárias e políticas, comer-
ciantes e moradores locais. José Augusto
Hosken, do Polo de Gastronomia de Charitas
e São Francisco, destacou que a atividade co-
mercial teve uma queda em torno de 70% por
conta das obras.

de e seus problemas
bate permanente

A crise hídrica que afetou o Rio

Macacu, que abastece Niterói; a

implantação de ciclovias na cidade e

as obras da garagem subterrânea em

Charitas foram debatidas em

audiências públicas realizadas ao

longo do ano passado pela Câmara
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Acompanhado por autoridades do primeiro
escalão do governo municipal, além de mili-
tantes do seu partido, o prefeito Rodrigo
Neves (PT) leu a mensagem de abertura do
ano legislativo de 2016 na Câmara de Verea-
dores. O chefe do Executivo fez um balanço
de sua gestão nos últimos três anos; elencou
as principais demandas e projetos para este
último ano de seu governo e prestou contas
aos vereadores e à população. 

O prefeito aproveitou para entregar duas
novas mensagens-executivas que serão ana-
lisadas e votadas pelos vereadores. A primeira
institui o Programa Especial de Incentivo ao
Desempenho das Forças Públicas que pre-

miará com uma gratificação por desempenho
a Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar,
caso atinjam metas de redução da violência.
E a mensagem para criar uma nova fórmula
para captar recursos para a revitalização do
Centro, em lugar das Operações Urbanas
Consorciadas (OUCs).

Rodrigo Neves destacou a importância do tra-
balho legislativo na aprovação de mensa-
gens-executivas sem que a independência
entre os poderes seja afetada.

— As obras em andamento, a recuperação
das finanças municipais e as ações de longo
prazo não teriam sucesso sem a boa e profí-

cua relação com a Câmara e seus vereadores
— disse Rodrigo.

O presidente da Câmara, Paulo Bagueira,
disse que o Legislativo estará sempre
pronto a apoiar projetos que tenham como
foco a melhoria da qualidade de vida no
município.

O prefeito também lembrou os investimentos
nas áreas de Saúde, Educação, Segurança e
infraestrutura urbana. A mobilidade, com a
abertura do túnel ligando as regiões Oceânica
e da Praia das Baías e o início das obras de
construção da TransOceânica foram lembra-
das por Rodrigo Neves.

Prefeito
abre ano  

legislativo
na Câmara

Bagueira diz ao prefeito Rodrigo Neves que a Câmara está pronta para apoiar projetos para melhorar Niterói

“Passamos dois anos colocando as finanças
em ordem. Fizemos nosso dever de casa e
estamos preparados para as dificuldades que
se apresentam”. A afirmativa é do secretário
municipal de Fazenda, César Barbiero, feita
durante audiência pública para debater as
contas da prefeitura em 2015. O corpo téc-
nico da Secretaria também compareceu.

— Conseguimos sair da posição de quinto or-
çamento do estado para o terceiro, sem au-
mentar impostos. A crise financeira nacional,
estadual e externa fez com que 2015 fosse
um ano muito difícil. Os municípios de Cam-
pos e Macaé, por exemplo, cortaram seus or-
çamentos de forma drástica, muito por conta

da queda do preço do barril de petróleo. Aqui
em Niterói, apesar das dificuldades e sem au-
mentar impostos, avançamos — disse.

Entre as 92 prefeituras do Estado, a da Ca-
pital tem o maior orçamento, seguida de
Duque de Caxias, vindo Niterói em terceiro.

— Por conta do cenário econômico fechamos
2015 com um déficit de R$ 77 milhões. Não
conseguimos um superávit fiscal, mas colo-
camos as contas em dia. Nossa previsão era
receber R$ 400 milhões em royalties ao longo
de 2015, recebemos apenas R$ 250 milhões.

Um desafio muito grande — ressaltou o se-
cretário.

Outro ponto destacado  foi com relação à
obri gação constitucional de investimentos
em Saúde e Educação.

— Essa obrigação de aplicar um percen-
tual fixo engessa a capacidade de investi-
mento. O Brasil hoje debate essa questão
de Norte a Sul. Áreas de Segurança e Mo-
bilidade Urbana, que se tornaram prioritá-
rias também, acabam com poucos
recursos para investimentos. A opção que
sobra é captar mais recursos — explica.

Presidida pelo vereador Vitor Junior, que
comanda a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira, Controle e Orçamento, a audiên-
cia pública contou, ainda, com a presença
dos vereadores Bira Marques, Bruno
Lessa, Daniel Marques e Paulo Eduardo
Gomes.

Contas
em dia garantem
investimentos

Secretário de Fazenda, César Barbiero 

2016 56 JANEIRO_56 JANEIRO 2016  2/3/2016  13:33  Page 4



5

O ano de 2015 foi produtivo na Câmara. Um
levantamento realizado pela Secretaria da
Mesa Diretora mostra um total de 253 proje-
tos de lei apresentados, sendo que 209 se
encontram em tramitação. Desse total, até o
fim de dezembro foram aprovados 44, sendo
35 sancionados e nove estavam aguardando
sanção do Poder Executivo.

Também foram apresentados 190 projetos
de decreto legislativo, 92 deles para a
concessão de medalhas a personagens
de destaque; 64 diplomas de Personali-
dade do Samba, honraria criada em ho-
menagem ao vereador Carlos Magaldi; 32
títulos de cidadão niteroiense e dois prê-
mios de certificado de ecologia.

Entre as indicações legislativas (um dos ins-
trumentos mais utilizados pelos vereadores)
foram encaminhadas 2.048, a maioria solici-
tando obras de melhorias em bairros da ci-
dade. Um total de 180 requerimentos de
informação feitos ao Executivo foram proto-
colados e 740 moções de congratulação e
aplausos entregues a personalidades.

Produção
legislativa
em alta

durante 2015 A sociedade organizada participou de debates na Câmara como o da implantação de ciclovais em Niterói

O presidente da Câmara de Vereadores de Ni-
terói, Paulo Bagueira, faz um balanço  da ativi-
dade legislativa em 2015 e afirma que o
calendário eleitoral de 2016 não vai interferir
no trabalho da Casa. 

Câmara em Revista - A agitação política vi-
vida pelo país ao longo do ano atrapalhou o
trabalho legislativo?

Paulo Bagueira - Apesar de atravessarmos
um ano difícil politicamente, com uma crise
econômica muito forte, não paramos de deba-
ter, de buscar soluções. As audiências públi-
cas, que são instrumentos que aproximam os
vereadores da população, chegaram a um total
de 39 realizadas. Democraticamente, ouvindo
todos os segmentos da sociedade, ouvindo
Governo e oposição, avançamos.

Qual a perspectiva para este ano?
Em 2016 não será diferente. O calendário elei-
toral não vai interferir no trabalho da Câmara.
Sabemos que em ano de eleições para esco-
lher vereadores e o prefeito, o debate es-
quenta, os ânimos ficam acirrados. Mas
sabemos separar o que é política pura e sim-

plesmente e o que é para o bem da cidade.

As audiências públicas vão manter o
mesmo grau de interesse?
Acredito que sim e, talvez, com procura maior.
O calendário eleitoral deve até contribuir para
uma maior participação popular.

Os eventos realizados pela Câmara vão
continuar?
Cada vez mais. Queremos estar junto da po-
pulação seja nas audiências públicas, nas
sessões plenárias, nas exposições de arte,
no lançamento de livros, nos debates, nas
palestras sobre a saúde do homem e da mu-
lher. A população tem que ocupar de forma

positiva essa Casa, como faz no dia de ani-
versário da Câmara, nos eventos de presta-
ção de serviços.

Existe um projeto para aproveitar ainda
mais o salão nobre da Câmara?
A finalização das obras de instalação de um
elevador de acesso ao segundo pavimento da
Casa vai ampliar, consideravelmente, a aces-
sibilidade da Câmara. É um projeto que perse-
guimos há anos e que vamos torná-lo realidade
muito em breve. Tivemos que vencer etapas
junto ao patrimônio histórico estadual, já que
se trata de um prédio tombado. O elevador fa-
cilitará o acesso ao Salão Nobre. Temos um
espaço propício para exposições, vernissages
e encontros, mas o acesso era dificultado por
causa das escadas. Com o elevador, conse-
guiremos ampliar o número de eventos.

Muda alguma coisa no tocante às sessões
ordinárias?
Muda a forma de acompanhar. A partir de
agora, quem não puder assistir as sessões ao
vivo no plenário às terças, quartas e quintas-
feiras, quem não puder acompanhar pela In-
ternet em tempo real, pode acessar o site da
Câmara no dia seguinte e assistir a sessão que
foi realizada. Sessões e audiências públicas
depois de transmitidas ficarão armazenadas no
site da Câmara para livre consulta. Basta bus-
car em www.camaraniteroi.rj.gov.br.

Balanço geral
de 2015

Paulo Bagueira, presidente da Câmara
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Por vezes, o plenário Brígido Tinoco deu lugar às últimas homenagens a niteroienses ilustres em 2015

2015 foi um ano marcado pela perda de figu-
ras importantes nos meios político, intelectual
e social de Niterói. O jornalista Luís Antonio Pi-
mentel partiu depois de 103 anos de intensa
atividade intelectual e o médico e ex-vereador
Carlos Augusto Bittencourt Silva, o Gugu, após
89 anos de pleno vigor físico. O vereador Car-
los Magaldi, 67 anos, foi vítima da violência,
assassinado durante assalto em Camboinhas.

O adeus a Pimentel - O corpo do jornalista
Luís Antonio Pimentel foi velado em abril, exa-
tamente 30 dias após uma sessão solene de-
dicada a ele, no Plenário Brígido Tinoco da
Câmara de Vereadores de Niterói. Aos 103
anos o jornalista era o mais velho profissional
de Imprensa em atividade no país. Autorida-
des, intelectuais, políticos, familiares e amigos
uniram-se no “adeus” a Pimentel, cujo corpo
foi enterrado no Cemitério do Maruí, no Bar-
reto. Pimentel será enredo do Grêmio Recrea-
tivo e Cultural Escola de Samba Sabiá, de
Niterói, para o carnaval 2016.

Luiz Antônio Pimentel veio para Niterói ainda
criança e só saiu daqui durante cinco anos,
quando foi para o Japão. Membro de diversas
instituições culturais é autor de mais de duas
mil biografias. Publicou antologias, biografias
e poesias. É dele a canção “Fogueiras do
meu coração”, gravada por Carmen Miranda.
Como jornalista trabalhou em dezenas de jor-
nais e revistas e foi agraciado com títulos,
medalhas e homenagens diversas.

Última sessão de Magaldi - Foi no Plenário
Brígido Tinoco, em março, lugar onde Car-
los Magaldi passou grande parte de sua
vida, que os amigos foram se despedir dele.
Ao todo cumpriu oito legislaturas: quase 32
anos exercendo mandato como vereador.
Magaldi era um apaixonado pelo carnaval,

sempre atuou em defesa dos blocos e das
escolas de samba de Niterói.

É de sua autoria a lei criando a Semana Mu-
nicipal do Samba, que já faz parte do calen-
dário oficial da cidade, comemorada com a
presença de grandes nomes da Música Po-
pular Brasileira no plenário da Câmara para
celebrar o samba no mês de dezembro. A luta
mais recente de Magaldi era pela criação do
Museu do Carnaval. Um espaço aonde pu-
desse ficar guardada a memória do carnaval,
das escolas, das pessoas ligadas ao samba. 

Além de vereador Magaldi foi secretário de Ad-
ministração, na gestão de Moreira Franco; de
Bem-Estar Social, no governo do prefeito João
Sampaio; e administrador regional do Fonseca,
com Jorge Roberto Silveira. Magaldi também
atuou no Departamento de Fiscalização de
Posturas, de onde era funcionário de carreira. 

O incansável Gugu - Outra grande perda para
a cidade foi o ex-vereador Carlos Augusto Bi-
ttencourt, o Gugu. Além de vereador, Gugu foi
o primeiro diretor do Hospital Universitário An-
tônio Pedro. Foi eleito em 1976 e cumpriu
mandato de 1977 a 1983 pelo MDB. Na dé-
cada de 80, presidiu o Ibasm (Instituto de Be-
nefícios e Assistência ao Servidor Municipal) e
a Enitur (Empresa Niteroiense de Turismo).
Gugu deixou cinco filhos, nove netos e a viúva
Regina Bittencourt.

O médico e político criou em 1995 o Projeto
Gugu, um programa voltado para dar aulas de
ginástica em praças, parques e na praia de Ica-
raí para pessoas da terceira idade. O projeto
atualmente conta com 40 núcleos em ativi-
dade, sendo 37 voltados para a ginástica, dois
para a dança e um coral, beneficiando mais de
três mil pessoas.

Adeus a
três figuras
de valor
em Niterói

Luiz Antonio Pimentel

Carlos Alberto Magaldi

Carlos Augusto Bittencourt Silva
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Para tentar reverter a criação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) que
irá discutir a qualidade dos serviços ofereci-
dos na cidade, diretores e técnicos da Con-
cessionária de Energia Elétrica Ampla
estiveram reunidos com os vereadores de
Niterói. A Concessionária admitiu os proble-
mas que vem enfrentando, principalmente a
demora no restabelecimento de energia,
mas propôs a criação de um grupo de tra-
balho para agilizar os atendimentos na ci-
dade em substituição à CPI.

Autor do requerimento que pede a criação da
Comissão, o vereador Leonardo Giordano
disse que a CPI, que foi protocolada com 15
assinaturas na Secretaria da Mesa Diretora e
Comissão Permanente, não impede a forma-
ção do grupo de trabalho que discutirá, caso a
caso, as demandas que a população encami-
nha à Câmara com relação à Ampla.

— Podemos ter uma CPI e esse grupo de
trabalho. Fizemos uma audiência pública no

ano passado e sentimos que pouco andou
com relação às críticas apresentadas. Vejo
que a proposta da Ampla só surgiu após a
possibilidade de termos uma CPI. Dessa
forma, vejo que a CPI já está dando os seus
resultados — assegura Giordano.

O presidente da Câmara, vereador Paulo
Bagueira, disse que uma nova reunião sobre
o tema será feita apenas com os vereadores
para discutir as questões.

— O importante é que realizamos uma reu-
nião que teve como foco a melhoria do ser-
viço da concessionária para a cidade,
independentemente de se ter ou não a CPI.
O assunto que foi tratado é como a Ampla
pode se comprometer a melhorar o atendi-
mento aos niteroienses, que está muito
aquém da qualidade de serviço público que
a cidade está acostumada — disse.

O presidente do Legislativo acrescentou que
aumenta a cada dia a queixa de moradores

com relação aos serviços prestados pela
Ampla.

— Além do aumento nas contas de energia
elétrica, a demora em ter de volta a energia
depois de uma chuva, são as principais quei-
xas dos moradores da cidade. Na semana
passada um poste de energia tombou na Es-
trada da Garganta, interrompendo o fluxo de
veículos entre Pendotiba e Santa Rosa. No
ano passado os dirigentes estiveram na Pre-
sidência explicando, de forma não muito
convincente, a questão do aumento das con-
tas de luz. Agora estamos trazendo de volta
a equipe da Ampla para nos dar novas infor-
mações — explica Paulo Bagueira.

O próximo passo para a instalação da CPI
da Ampla será a definição dos represen-
tantes de cada partido. Conforme o Regi-
mento Interno a presidência dos trabalhos
vai ficar com Giordano, autor do requeri-
mento de criação da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito.

Representantes da concessionária de energia elétrica Ampla em reunião com vereadores na Câmara de Niterói

Ampla
admite falhas
no serviço

de energia

O juízo da 8ª Vara Cível de Niterói deu prazo
máximo de seis horas (nas áreas urbanas) e
de nove horas (nas áreas rurais) para que a
concessionária Ampla restabeleça a energia
elétrica dos consumidores (nos casos em que
a interrupção no fornecimento do serviço não
tiver ocorrido por inadimplência do consumi-
dor), sob pena de multa de R$ 5 mil. A decisão
foi em ação civil proposta pelo Ministério Pú-

blico, que também requereu que a empresa in-
forme o número de equipes de emergência dis-
poníveis para atender a cidade de Niterói.

Segundo o MP, “a prestação de serviço de
energia elétrica é precária em Niterói, onde
ocorrem quedas de energia frequentes e o
restabelecimento do serviço sofre demora
excessiva”.

No último fim de semana, a Maternidade São
Francisco, no bairro de mesmo nome, na Zona
Sul da cidade, ficou 25 horas sem luz. O
mesmo problema tem-se repetido em Charitas.
Em Camboinhas e em Itacoatiara, bairros da
Região Oceânica, a falta de energia é recor-

rente e, na maioria das vezes, dura cerca de
um dia inteiro.

Os consumidores podem, ainda, denunciar o
descumprimento da decisão judicial por meio
da Ouvidoria do MP/RJ e do Portal do Consu-
midor Vencedor (clique no link). Ao relatar a in-
terrupção do fornecimento de energia, deverá
ser informado o número do cliente e o número
do protocolo registrado junto à Ampla, bem
como tempo de interrupção.

Os canais de comunicação do Ministério Pú-
blico são: Ouvidoria: telefone 127; ou na re-
presentação do MP em Niterói, na Rua Coronel
Gomes Machado, nº 196, 10º andar, Centro.

Justiça dá
seis horas
para luz voltar
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NO PLENÁRIO

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 121/2009   apre-
sentado à Câmara dispõe sobre a locali-
zação dos medidores de consumo de
água, eletricidade, telefonia e gás. Con-
forme o Artigo 1º, os medidores e os leito-
res de consumo de serviços deverão ser
ou estar instalados a, no máximo, um
metro e meio do chão. 

Uma vez aprovada a lei, as concessioná-
rias dos serviços terão prazo de 120 dias
para a instalação, substituição ou transfe-
rência dos medidores de consumo insta-
lados em desacordo com a legislação.

Fica a concessionária obrigada a pagar ao
consumidor, a título de multa, o valor cor-
respondente ao consumo, na hipótese do
não cumprimento. Cabe à concessionária
arcar com os custos da instalação ou
transferência dos medidores de consumo. 

“Ao consumidor há de ser deferido previa-
mente o direito de conhecer o que está
consumindo. Não é razoável admitir que a
empresa, sem qualquer fiscalização do
consumidor, possa determinar o que foi
consumido e o que vai ser pago pelo con-
sumidor”, justifica o vereador Betinho ao
defender o projeto.

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 50.047/2013 que
aborda a criação do Banco de Medica-
mentos de Niterói com finalidade de an-
gariar remédios doados por pessoas
físicas e jurídicas, para distribuição gra-
tuita à população carente, especialmente
aos idosos, através da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, com gerência-executiva da
Secretaria Municipal de Saúde, desde que
apresentando o respectivo receituário mé-
dico. 

O programa terá como principal objetivo
arrecadar, junto a indústrias farmacêuti-
cas, consultórios médicos e farmácias,
bem como entre as pessoas da comuni-
dade, os medicamentos industrializados e
aprovados para comercialização, no en-
tanto, sem terem sido alteradas suas pro-
priedades que garantam condições plenas
e seguras para os fins a que se destinam. 

“Em todo o Brasil as pessoas menos fa-
vorecidas financeiramente estão numa po-
sição delicada diante do alto preço dos
remédios. Por outro lado, todos nós sabe-
mos que milhares de pessoas mantêm em
casa remédios que não utilizam mais, che-
gando a esquecê-los”, explica o vereador.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor da Indicação Legislativa
1.309/2015. Pela proposta o vereador su-
gere ao Poder Executivo, que seja cedido
um espaço e construída a sede da Escola
de Samba Acadêmicos do Sossego, na
praça localizada na Rua Leonor da Glória,
no Largo da Batalha, em Pendotiba. 

Em sua justificativa o vereador diz que “a
proposição tem por objetivo atender a so-
licitação da diretoria, componentes e fre-
quentadores da escola, que necessitam
de um espaço para os ensaios e festivida-
des da agremiação”. 

É também de Beto o Projeto de Lei
112/2006 que institui o Dia Municipal da
Inclusão Digital. A data será comemorada,
anualmente, no dia 1º de junho. Em pará-
grafo único o projeto define que a data
passa a integrar o Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de Niterói. 

A gestão do Programa deverá ser feita em
conjunto pelo Ministério da Educação e
pela Agência Nacional de Telecomunica-
ções, em parceria com os ministérios das
Comunicações e do Planejamento e com
as secretarias de Educação estaduais e
municipais.

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

2613-6765
Gabinete 82

2613-6782 
Gabinete 51

2620-3179
Gabinete 20
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, em par-
ceria com Daniel Marques, assina o Pro-
jeto de Lei 139/2015. A iniciativa estabelece
a obrigatoriedade do envio de informações
referentes à criança e ao
adolescente às entidades de acolhimento
familiar. 

Os conselhos tutelares e o órgão gestor
municipal de assistência social, de posse
das informações referentes às crianças e
adolescentes, poderão abastecer de dados
o Poder Judiciário Estadual e o Cadastro
Estadual de Crianças e Adolescentes in-
seridos em Programas de Acolhimento.

As anotações serão inseridas, por meio
eletrônico, automaticamente, ao ingresso
da criança ou adolescente no programa de
acolhimento, devendo ser atualizadas, ime-
diatamente, sempre que houver mudança
envolvendo a situação da criança ou de
sua família, da entidade ou, ainda, for ado-
tada qualquer providência pelos órgãos de
proteção.

Fica determinado o envio dos relatórios, de
fotos, possibilitando a agilidade na garantia
do direito fundamental da convivência fa-
miliar, acrescenta o projeto de lei do ve-
reador Bira Marques.

Luiz Roberto Nogueira Saad, o Beto Saad,
está colocando em prática o Projeto Verea-
dor na Sua Porta. A ideia do legislador, que
assumiu o mandato em dezembro, é estar
o mais próximo possível da comunidade
para tentar resolver problemas diversos. 

“O retorno à nossa ideia tem sido muito
bom. Estive, por exemplo, no Loteamento
Soter, em Itaipu. A população está indig-
nada com a situação em que se encontra a
rua. Qualquer chuva torna o acesso uma
grande aventura. Estivemos em diversas
comunidades da Região Oceânica, do Cen-
tro. O trabalho não para e as demandas são
enormes”, conta Saad. 

O vereador tem 49 anos, é casado, for-
mado em Direito e Administração de Em-
presas, recebeu 1.884 votos pela Coligação
Niterói Pode Mais, formada por PTdoB e
PSDB. 

Filho do ex-deputado estadual Michel Salim
Saad, que exerceu o mandato de 1948 a
1954,  e que também foi secretário de Go-
verno e de Assistência Social e procurador-
geral de Niterói. Beto Saad promete lutar
pela cidade como um todo durante o tempo
em que estiver na Câmara de Vereadores
de Niterói. 

Beto Saad (PTdoB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2613-5126
Gabinete 47

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite do
Projeto de Lei 106/2015 que dispõe sobre a
instalação obrigatória de sinalização lumi-
nosa e piscante, indicando a existência de
radares nas vias públicas do município de
Niterói. 

Pelo Artigo 1° fica determinada a instala-
ção, obrigatória, de sinalização luminosa
em todos os locais em que houver rada-
res de controle de velocidade no trânsito. 

O Artigo 2º prevê que as despesas decor-
rentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário. Já o
Artigo 3º conclui que, caso aprovado o
projeto em plenário e sancionado pelo pre-
feito, o Poder Executivo regulamentará a
presente lei, no que couber, no prazo má-
ximo de 60 dias, contados da data de sua
publicação. 

É também de Lessa o Projeto de Lei
39/2015 sobre a destinação de assentos
preferenciais para idosos, deficientes físicos,
pessoas com a mobilidade reduzida e ges-
tantes, em áreas destinadas à alimentação
nos shopping centers, centros comerciais,
supermercados e estabe leci men tos de en-
sino de Niterói.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é um
dos autores do Projeto de Lei 47/2014
sobre a notificação compulsória da violên-
cia contra a mulher, criança e idoso nos
serviços de urgência e emergência. Cons-
titui objeto de notificação compulsória a
violência praticada em locais públicos e
privados, bem como na rede de atenção
básica. 

Os serviços de saúde que prestam aten-
dimento de urgência e emergência deve-
rão notificar em formulário oficial todos os
casos atendidos e diagnosticados de vio-
lência. A ficha de notificação obedecerá ao
modelo estabelecido pelo Ministério da
Saúde. O preenchimento da notificação
compulsória será feito pelo profissional de
saúde que realizou o atendimento. Caso o
motivo constante no primeiro formulário de
atendimento não seja de violência e não
tendo sido feito este diagnóstico, qualquer
profissional de saúde que detecte que a
criança, adolescente, mulher ou idoso
atendido sofreu violência, deverá comuni-
car o fato ao profissional responsável pela
condução do caso e solicitar a correção do
“motivo de atendimento” no prontuário,
bem como o devido preenchimento da no-
tificação compulsória de violência. O pro-
jeto tem parceria de Verônica Lima.

Carlos Alberto de Macedo é autor do Pro-
jeto de Lei 74/2008 que cria o Dia Munici-
pal da Cultura Evangélica. Segundo o
Artigo 1º fica instituído que o dia será co-
memorado, anualmente, em 9 de novem-
bro e que a data passará a integrar o
calendário oficial do município. Esse dia
se destinará ao congraçamento das igre-
jas, independentemente da ordem a que
se filiam no credo protestante, ou seja, lu-
terana, metodista, batista, presbiteriana,
adventista, pentecostal, neopentecostal e
outras. 

O Artigo 4º estabelece que às igrejas ado-
tem o dia 9 de novembro ou, conforme
lhes convier, a semana que integra a data,
para adicionarem em seu calendário de
comemorações e festividades, a fim de
promover a divulgação de seus trabalhos,
além de suas manifestações artísticas e
culturais. Entende-se por trabalhos evan-
gélicos apresentação de coral e músicos,
com arranjos de hinos de louvor e adora-
ção; apresentação de peças de teatro e
encenações de temas bíblicos; gincanas
desportivas e intelectuais, visando a inte-
gração da igreja com a comunidade; feira
do livro evangélico; e demais manifesta-
ções que não contraponham com os prin-
cípios cristãos evangélicos.

Daniel Marques Frederico através do
Projeto de Lei 85/2015 proíbe a lavagem
de calçadas com água tratada ou potá-
vel, fornecida pela concessionária Águas
de Niterói que abastece o município. A
limpeza deverá ser feita por varrição, as-
piração e outros recursos que prescin-
dam de lavagem, exceto quando esta for
realizada com água de reuso, de poço ou
de aproveitamento de água de chuva,
desde que comprovada sua origem. 

Os casos extraordinários para não apli-
cabilidade da proibição prevista nesta lei
serão regulamentados pelo Poder Exe-
cutivo.

“O projeto de lei nasce da concepção
geral de saneamento ambiental, princi-
palmente pela grande crise hídrica que
assola o Brasil de forma mais severa nas
regiões Sudeste e Nordeste, buscando
enviesar as mitigações da mesma atra-
vés de ações locais. Saneamento é o
conjunto de medidas que visa preservar
ou modificar as condições do meio am-
biente com a finalidade de prevenir doen-
ças e promover a saúde, melhorar a
qualidade de vida da população e à pro-
dutividade do indivíduo e facilitar a ativi-
dade econômica”, diz Daniel.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

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

Emanuel Jorge Mendes da Rocha acompa-
nha o andamento do Projeto de Lei
172/2014 sobre a obrigatoriedade dos res-
taurantes, padarias, lanchonetes, pizzarias e
estabelecimentos similares do município de
Niterói a prepararem os alimentos de forma
pública e visível aos consumidores. Todos
os locais devem dispor de vidros transpa-
rentes e bancadas. 

O descumprimento da norma prevista, caso
aprovada, sujeitará o infrator a penalidade
de multa fixada pelo Código Tributário Mu-
nicipal na primeira autuação, sendo em caso
de reincidência a aplicação da multa em
dobro e a cassação do alvará de funciona-
mento após a instauração de processo ad-
ministrativo. 

“O projeto de lei ora apresentado destina-se
a conceder transparência aos serviços pres-
tados ao consumidor, bem como evitar e coi-
bir a higienização inadequada no preparo
dos alimentos ante a visibilidade constante
propiciada pelo procedimento previsto neste
conjunto de regras”, acrescenta o vereador
Emanuel Rocha. 

Uma vez aprovada a lei, os estabelecimen-
tos terão o prazo de 120 dias para se ade-
quarem às normas previstas.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 99/2015 instituindo o Pro-
grama de Reforço Escolar para alunos da
rede pública de ensino de Niterói, que será
implantado na sede de todas as adminis-
trações regionais do município. 

As aulas de reforço serão ministradas por
estagiários ou voluntários, com a supervi-
são de um professor da rede pública. A
Secretaria Municipal de Educação poderá
firmar convênio com escolas públicas e
privadas visando ao aproveitamento de
estagiários de diferentes áreas de ensino
para atuar no programa de reforço. Os su-
pervisores serão escolhidos dentre o qua-
dro de professores da rede e cumprirão
carga horária equivalente àquela exigida
originariamente. 

Os recursos para implantação deste pro-
grama correrão por dotação própria no or-
çamento anual da Secretaria de Educação
e das administrações regionais. “São mui-
tos e estão em toda parte os alunos que
precisam de ajuda para fazer o dever de
casa ou estudar o conteúdo para prova.
Por isso justifica-se a utilização de um re-
cinto como os prédios das administrações
regionais espalhadas pela cidade”, avalia
o vereador Gallo.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apre-
sentou o Projeto de Lei 207/2013 que
dispõe sobre a Política Municipal de Sa-
neamento Ambiental. Segundo a pro-
posta do vereador, que preside a
Comissão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade da Câmara,
a Política Municipal tem por finalidade
assegurar a proteção da saúde da popu-
lação e a salubridade do meio ambiente
urbano e rural, além de disciplinar o pla-
nejamento e a execução das ações,
obras e serviços de saneamento am-
biental de Niterói. 

Para os efeitos legais considera-se salu-
bridade ambiental o estado de qualidade
capaz de prevenir a ocorrência de doen-
ças relacionadas ao meio ambiente e de
promover as condições ecológicas favo-
ráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-
estar da população urbana e rural. 

Já o saneamento ambiental é o conjunto
de ações técnicas e socioeconômicas de
saúde pública, compreendendo o abas-
tecimento de água em quantidade sufi-
ciente para assegurar a higiene
adequada e o conforto com qualidade
compatível com os padrões de potabili-
dade vigentes, 

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho é autor do Projeto
57/2014 através do qual é vedada a co-
brança ao público de quaisquer tarifas para
utilização de instalações sanitárias obriga-
tórias. A medida, conforme o vereador faz
cumprir o disposto no Código de Posturas
de Niterói. 

De acordo com o Artigo 2º, nos estabeleci-
mentos que trabalhem com alimentação e
bebida, independentemente de suas di-
mensões, é obrigatória a existência de ba-
nheiros masculino e feminino, com
adaptações para pessoas com deficiência.
Na entrada dos locais deverá ser colocado
um aviso, em local mais visível, com os se-
guintes dizeres: “O uso deste banheiro é in-
condicionalmente gratuito, vedada qualquer
exigência de ordem pecuniária ou material.
Faça valer seu direito. Denuncie abuso à
Fiscalização de Posturas do município”. 

“Não se concebe que, para cumprir uma exi-
gência legal que lhe permita operar no mu-
nicípio, estabelecimentos comerciais co brem
dos seus frequentadores para terem acesso
aos banheiros obrigatórios. Cobrar por esse
serviço não é previsto nas leis municipais
(códigos de Posturas e Tributário) e é um
abuso, pois oferecer banheiros aos clientes
é uma obrigação”, diz José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é o autor do Re-
querimento 117/2015 apresentado à Mesa
Diretora da Câmara para a realização de
audiência pública legislativa a fim de tra-
tar das demissões que estão ocorrendo
nos estaleiros em Niterói. 

Também é de autoria de Paulo Eduardo o
Requerimento 101/2015 que solicita ao
Poder Executivo Municipal informações
sobre o procedimento administrativo refe-
rente ao pregão presencial 18/2011. O do-
cumento pede que o prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves Barreto, encaminhe cópia
de inteiro teor do procedimento adminis-
trativo e respectivo contrato firmado refe-
rente ao pregão presencial 018/2011, cuja
contratada é a empresa Arkitec Brasil Ser-
viços e Manutenção Predial Ltda. 

“A transparência e publicidade devem
permear todos os atos da administração
pública, principalmente aqueles que en-
 volvem despesa e utilização de recursos
públicos. O programa RJ-TV, da Rede
Globo, noticiou em maio passado uma
grave suspeita de corrupção e crime con-
tra a administração pública em Niterói,
que paira sobre alguns contratos firma-
dos com a Arkitec e a Translar”, justifica
o vereador.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do pro-
jeto de lei 36/2015 instituindo a política da
presença de doulas durante todo o pe-
ríodo de trabalho de parto e pós-parto,
sempre que solicitada pela parturiente nas
maternidades, casas de parto e estabele-
cimentos hospitalares congêneres, das
redes pública e privada, localizadas em Ni-
terói. 

Para os efeitos desta Lei, se aprovada, e
em conformidade com a Classificação
Brasileira de Ocupações, doulas são pro-
fissionais escolhidas livremente pelas ges-
tantes e parturientes, com certificação
ocupacional em curso para essa finali-
dade, que “visam prestar suporte contínuo
no ciclo gravídico puerperal, favorecendo
a evolução do parto e bem-estar da ges-
tante”. 

A presença de doulas não se confunde
com a de acompanhante, sendo vedado
aos estabelecimentos de saúde realizar
qualquer cobrança adicional durante o pe-
ríodo de internação. É vedado às doulas
a realização de procedimentos médicos ou
clínicos, como aferir pressão, avaliação da
progressão do trabalho de parto, monito-
ramento de batimentos cardíacos fetais e
administração de medicamentos.

Leonardo Giordano (PT)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora o Pro-
jeto de Lei 118/2015 obrigando os
estabelecimentos prestadores de serviço
de saúde, públicos ou privados, assim
como os serviços funerários, públicos ou
privados, a afixar, em local visível e de fácil
acesso, orientações sobre o Seguro
DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres). 

O seguro de que trata o projeto tem como
objetivo amparar as vítimas de acidentes
envolvendo veículos automotores. As
orientações devem conter itens esclarece-
dores acerca de como fazer valer seus di-
reitos, a quem acionar, os telefones de
contato, documentos necessários, prazo
para requerimento e, ainda de forma des-
tacada, os seguintes dizeres: “O requeri-
mento da indenização do seguro DPVAT é
um procedimento simples e gratuito e pode
ser feito pela própria vítima do acidente ou
por seus benificiários, sem necessidade de
representações e intermediários”. 

As orientações devem estar contidas em
placa ou cartaz confeccionado com a me-
tragem mínima de 40 centímetros por 30
centímetros.

Priscila Souza Nocetti Costa conseguiu
transformar em lei o Projeto 102/2014 que
estabelece diretrizes para a Política Muni-
cipal de Enfrentamento e Atendimento à
Violência contra as Mulheres. 

Elaborado em parceria com as colegas Ve-
rônica Lima e Tânia Rodrigues, o projeto
prevê que, na formulação e na implemen-
tação, o Poder Público pautar-se-á, dentre
outras diretrizes, pelo desenvolvimento de
ação de atendimento prioritário, especial-
mente de natureza médica, psicológica, ju-
rídica e de assistência social, de modo
interdisciplinar e intersetorial, às mulheres
em situação de violência; e pelo fomento à
conscientização de todos, especialmente
dos que fazem o atendimento às mulheres
em situação de violência, em órgãos públi-
cos ou em instituições privadas, sobre a im-
portância da denúncia como forma de
inibição da própria violência. 

“A Câmara de Vereadores vem cumprido
seu papel de realizar audiências públicas,
fomentar o debate e orientar a participação,
principalmente das parlamentares mulhe-
res, na realização de seu papel de fiscali-
zadores das políticas para as mulheres e
na elaboração de legislação pertinente
nesse sentido”, afirma a vereadora.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de
Freitas apresentou o Projeto 145/2015 que
dispõe sobre o acesso de animais domésti-
cos aos abrigos emergenciais, casas de
passagem, albergues e centros de serviços
destinados ao atendimento das pessoas em
situação de rua. 

Os espaços públicos ou privados que man-
tenham convênio, parceria ou contrato com
a Prefeitura para abrigar ou prestar serviços
às pessoas, deverão disponibilizar local para
permanência dos animais domésticos sob
responsabilidade dos usuários.

A permanência do animal deverá ser asse-
gurada pelo mesmo período de estadia do
morador. “A amizade mais do que comum
entre cachorros e moradores de rua já é
bem conhecida. Uma vez que um cachorro
forma uma relação íntima com seu dono,
eles são seguidores cem por cento leais.
Por sua vez, os moradores de rua sempre
dividem o pouco que têm com seus animais.
Muitas vezes, tudo o que eles têm é só a
amizade do cachorro. Esse tipo de amizade
pode ensinar muito à nossa sociedade, que
normalmente julga as pessoas pelo que elas
têm, e não pelo que elas são”, diz Renati-
nho. Ele preside a Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara.

Priscila Nocetti (PSD)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior é autor
do Projeto de Lei 01/2006 disponibilizando
merenda escolar a alunos carentes da
rede municipal de ensino nos períodos de
férias oficiais. 

Os cardápios das merendas de férias
devem manter similaridade com os cardá-
pios fornecidos no período letivo, para fins
de atendimento das necessidades nutri-
cionais básicas diárias do aluno. Consi-
dera-se aluno carente o aluno cuja renda
familiar não ultrapasse a três salários mí-
nimos regionais. 

Compete às escolas da rede municipal
realizar a triagem e o cadastramento de
alunos que atendam aos requisitos. “É
uma queixa frequente dos pais de alunos
da rede municipal de ensino a necessi-
dade (diante da precariedade econômica
das famílias) de alimentação dos alunos
no período de férias. Esta antiga reivindi-
cação das famílias de Niterói, a qual se
pretende contemplar através do presente
projeto de lei, visa disponibilizar aos alu-
nos comprovadamente carentes a me-
renda escolar durante o período de férias
oficiais possibilitando assim o atendimento
das necessidades nutricionais básicas diá-
rias dos alunos.

2621-0505
Gabinete 11

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 171/2009 que autoriza a
implantação de câmeras de segurança
nos logradouros públicos de Niterói por as-
sociações e conselhos comunitários.

Desta forma, ficam autorizadas as asso-
ciações e conselhos legalmente constituí-
dos a implantar e ampliar as câmaras em
locais públicos. Para sua efetiva implanta-
ção, devem as associações e conselhos
ter respaldo pela maioria dos moradores
da região envolvida pelo projeto, aprovado
em assembleia, com ata e lista de pre-
sença registrada em cartório e protocolada
na secretaria municipal competente. As
câmeras de segurança deverão ser obri-
gatoriamente voltadas para a rua. 

“O aumento da criminalidade verificados
nos últimos anos em nossa cidade de-
monstra a necessidade de propiciar um
inovador instrumento de auxílio às polícias
Civil, Militar e Federal, visando diminuir as
ocorrências dentro do nosso município. A
meta deste projeto é auxiliar as polícias da
nossa cidade a diminuir os índices de cri-
minalidade com a instalação das câmeras
espalhadas nos bairros e, consequente-
mente, a inibição de delitos nos mesmos”,
afirmou o vereador.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 132/2012 que foi transformado em
lei através de promulgação publicada
pelo presidente da Câmara de Vereado-
res. A proposta aprovada torna obrigató-
ria a presença de profissionais de
odontologia nas unidades hospitalares do
município de Niterói e dá outras provi-
dências. 

Determina o Artigo 1º que “fica obrigada
a presença de profissionais de odontolo-
gia na equipe multiprofissional de todos
os hospitais públicos ou privados do mu-
nicípio de Niterói, para os cuidados da
saúde bucal dos pacientes em regime de
internação hospitalar”. 

O parágrafo 1° diz que a obrigatoriedade
alcança apenas os hospitais públicos ou
privados de médio ou grande porte. Nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) o
profissional referido será um cirurgião-
dentista, e nas demais unidades profis-
sionais de odontologia, com qualificação
para atuar nessa área. O descumpri-
mento desta lei implicará nas penalida-
des legais aplicáveis pelos órgãos e
entidades destas atividades. Farah pre-
side a Comissão de Constituição, Justiça
e Redação Final da Câmara.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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Quinze novos conselheiros tutelares, entre elei-
tos e reeleitos, foram empossados em cerimô-
nia realizada na Câmara de Vereadores. A
vereadora licenciada e atual secretária munici-
pal de Assistência Social e Direitos Humanos,
Verônica Lima; e a secretária Executiva de Go-
verno, Maria Célia Vasconcellos, deram posse
aos novos conselheiros. Organizado pelo Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) o evento lotou o plená-
rio, as galerias e demais dependências da Câ-
mara. Na avaliação da secretária de
Assistência Social o papel do conselheiro é de
vital importância.

— Na cidade do Rio o processo foi tenso, caro
e improdutivo. Aqui em Niterói fizemos a esco-
lha certa e tudo transcorreu dentro da normali-
dade. Os três conselhos estão sendo
reformados e três viaturas foram adquiridas. A
atual administração está dando condições bem
melhores para que o trabalho possa ser feito
— disse Verônica.

Antes do início da sessão especial a cantora
Luciana Mello emocionou a todos ao cantar o

Hino Nacional a capela. Também comparece-
ram à cerimônia de posse o deputado estadual
Waldeck Carneiro (PT); Ana Ribeiro, presidente
do Fórum da Criança e do Adolescente de Ni-
terói; Maria Bernadete, do Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente; José Henrique
Antunes, presidente da Fundação Municipal de
Educação; Andrigo de Carvalho, secretário do
Idoso; Dayse Monassa, de Conservação e Ser-
viços Públicos; e os vereadores Beto Saad, Re-
natinho, Paulo Eduardo Gomes e Vitor Junior.

Representando o Poder Legislativo como pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos, da
Criança e do Adolescente, o vereador Renati-
nho cobrou a criação do quarto Conselho Tu-
telar. Ana Ribeiro lembrou que apenas 10% da
população comparece ao processo eleitoral
para referendar a escolha dos conselheiros.

Dos 15 nomes vencedores, sete foram reelei-
tos — os conselheiros só podem ser recondu-
zidos ao cargo uma vez. Segundo a secretária
de Assistência Social os três conselhos da ci-

dade estão recebendo obras de manutenção
e readequação das instalações. Após as refor-
mas, eles também contarão com brinquedo-
teca e melhor acessibilidade.

A secretária Maria Célia Vasconcellos informou
durante o ato de posse que o prefeito Rodrigo
Neves irá assinar em breve a regulamenta-
ção do Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo (Sinase), a lei que regulamenta o
tratamento de acolhimento e de recuperação
dos menores infratores.

Raphael Lírio Guimarães, reeleito para o Con-
selho Tutelar Centro-Zona Sul elogiou o go-
verno e lembrou as dificuldades da função.

— Ajudar crianças é uma vocação, não é um
trabalho qualquer. É uma tarefa árdua, pois ga-
rantir os direitos das crianças e adolescentes
não é fácil. Mas gostaria de agradecer o traba-
lho da secretária Verônica que, através de sua
pasta, realizou as obras de melhorias em nos-
sos três conselhos tutelares – disse.

Eleitos
vão tutelar
direitos

das crianças

Centro/Zona Sul
Alan Carlos de Oliveira Leite (reeleito),
Raphael Lírio Guimarães (reeleito), Rita de
Cássia, Juliana de Jesus (reeleita) e Ale-
xandre Necco.
Região Oceânica / Pendotiba

André dos Santos Cordeiro (reeleito),
Adelthan Custódio Oliveira, Sérgio Luis
Nascimento, Joel Marcelo de Lima Leite

(reeleito) e Eliana Virgílio de Souza.
Zona Norte

Carlos Augusto de Santana, Soraia dos

Santos Costa (reeleita), Jhonatan Costa
dos Anjos (reeleito), Creusa Ramos e Nel-
son Pereira do Nascimento

Conselho
empossado

A cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares lotou o plenário da Câmara de Vereadores
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Os gritos do Gueto de Varsóvia, os 80 anos da Biblioteca Estadual que
chegou a ser fechada, os 70 anos da Sociedade Fluminense de Fotogra-
fia e a “Fotografia como documento social”, as dificuldades crônicas da
Apae e a história de Niterói. A secular Aldeia Imbuhy jogada ao chão pelo
Exército Brasileiro e as memórias dos que fazem a notícia. 

Bezerra de Menezes e sua lição de vida, São Domingos e sua luta para não
sumir na poeira. Lem-
branças, histórias,
memórias, recorda-
ções, documentos
de um tempo que
não pode ser esque-
cido. Ao longo de
2015, Câmara em
Revista também
contou a própria
história, ao cele-
brar os 196 anos
do Legislativo ni-
teroiense.

Bem na foto - A Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF) ficou mais
velha e rejuvenesce a cada ano. Fundada em 1944 por Jayme Moreira de
Luna e outros amantes da fotografia completou 71 anos e tem hoje como
missão “reforçar a importância da arte de fotografar para as novas gera-
ções”. Com cerca de 200 membros, a SFF realiza exposições e mantem
uma Escola de Fotografia em sua sede, em Niterói.

Livro aberto – Aos 80 anos com jeitinho de 40. Depois de revitalizada e
totalmente reformada a Biblioteca Pública de Niterói completou oito déca-
das de fundação em 12 de março, Dia do Bibliotecário. O presidente da Câ-
mara, em nome do Poder Legislativo, entregou moção de aplausos à
diretora, Cláudia Ricci, pela fundação da principal sala de leitura e pes-
quisa da cidade, ameaçada pela falta de recursos.

Holocausto - Os seis milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra
foram lembrados pelo nono ano consecutivo. Esse ano, um dos momen-
tos mais emocionantes foi quando Fredy Glatt, de 87 anos, sobrevivente
do Gueto de Varsóvia, prestou seu depoimento. 

Porões da história - A mostra “Fotografia como documento social” trouxe
28 fotos de profissionais que revelam os bastidores do regime militar. A
previsível, mas incômoda descoberta do centro de torturas conhecido como
Casa da Morte de Petrópolis; a volta de Fernando Gabeira, primeiro dos

exilados a retornar ao Brasil; e o líder da revolução cubana, Fidel Castro,
em Brasília, são algumas imagens captadas por Alcyr Cavalcanti, da Arfoc.

Apae é especial - Fundada 1965, por incentivo da professora Rosa Abi-
Ramia Haddock Lobo, então coordenadora da Educação Especial no an-
tigo Estado do Rio de Janeiro e um grupo de pais, a Apae comemorou 50
anos. Em seu cinquentenário a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais foi homenageada com sessão solene realizada pela Câmara.

Quer conhecer
Niterói? - Alunos
do curso “Conhe-
cendo Niterói II”,
ministrado no Me-
morial Roberto Sil-
veira do Caminho
Niemeyer, estive-
ram visitando a Câ-
mara de Vere adores
como parte das
aulas de campo. A
parceria entre o Me-
morial, a Secretaria

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e o Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Niterói, teve como foco esse ano a origem dos bairros.

Os sem aldeia – Apesar do Programa de Pós-Graduação de História da
Universidade Federal Fluminense comprovar que dezenas de famílias vi-
viam, há mais de um século na Aldeia Imbuhy, antes da construção do
forte, tudo foi por água abaixo. O Exército ganhou a posse na Justiça. As
pesquisas realizadas na UFF mostram que antepassados dessas pessoas
já moravam no local, antes mesmo da Proclamação da República.

Jornalistas são notícia - Os 61 anos de criação do Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro foi comemorado em ses-
são solene realizada pela Câmara de Vereadores. A precariedade das
relações trabalhistas nas redações, as marcas deixadas pela ditadura mi-
litar, o papel do sindicato nos dias atuais e homenagens aos ex-presiden-
tes e também colegas de profissão marcaram o encontro.

Homem de família – O centenário do jurista Geraldo Montedônio Bezerra
de Menezes, fundador do Tribunal Superior do Trabalho, foi tema de Câ-
mara em Revista. Considerado figura ímpar e de vital importância para o
surgimento do Direito Trabalhista no País. Foi professor e diretor da Fa-
culdade de Direito da UFF, influenciando uma geração de advogados.

Niterói, seus personagens e
suas instituições em destaque 
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