
Sete décadas
da Sociedade 
de Fotografia 
Uma sessão solene dia 30 de março,
às 18 horas, vai marcar as sete dé-
cadas da Sociedade Fluminense de
Fotografia, fundada em 1944 para di-
fundir a arte de fotografar. Página 16

Semana da
Síndrome de
Down em março
A Síndrome de Down será debati-
dana Câmara em março, quando ali
vão se realizar, dias 19 e 20, pales-
tras e exposições visando à quali-
dade de vida dos portadores. Pág. 15  
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Bagueira faz
balanço de ações
de vereadores
O presidente da Câmara, Paulo Ba-
gueira, fez um balanço da produção
dos vereadores em 2014 e traçou
metas para este ano, com o avanço
de conquistas sociais. Págs. 4 e 5

O presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Bagueira, abriu o primeiro período legislativo de 2015 rece-
bendo a primeira mensagem executiva do ano lida em plenário pelo Prefeito Rodrigo Neves, que estava acom-
panhado do vice Axel Grael e de todo o primeiro escalão de governo. Destacando que o município “está preparado
para enfrentar as dificuldades financeiras impostas pelos cenários nacional e internacional”, Rodrigo Neves anun-
ciou para 2015, na área da Educação, a construção de mais nove escolas e a convocação de concurso público. Na
Saúde, destacou o aumento de 55 para 85% de cobertura do Programa Médico de Família (PMF). Páginas 2 e 3

Dois suplentes assumiram como vereadores em fe-
vereiro: Betinho (SDD) e Vitor Junior (PT). Com isso,
se formou nova composição, sendo que as maiores
bancadas são as do Partido da Solidariede (SDD),
com quatro integrantes; do PT, com três; e PSOL, tam-
bém com três vereadores. PMDB e PROS com dois,
cada; e os demais partidos com apenas um repre-
sentante na Câmara. Página 7

Partidos formam
suas novas bancadas

Começa nova legislatura

Médico de
Família com
nova gestão
A Câmara vai realizar mais duas au-
diências públicas, dias 12 e 26 de
março, antes de votar a criação da
Fundação Estatal de Saúde para
gerir o Médico de Família. Página 6

Betinho é empossado na vaga de Tânia Rodrigues que foi para a Alerj
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Comissões Permanentes:

O primeiro período legislativo de 2015 foi aberto em
19 de fevereiro pelo presidente da Câmara de Ve-
readores, Paulo Bagueira. O prefeito Rodrigo Neves
(PT), acompanhado de todo o primeiro escalão de
governo, fez a leitura da primeira mensagem-execu-
tiva e fez um balanço do que já foi realizado por sua
administração até agora. Também traçou as priori-
dades para seus dois últimos anos de governo. 

Entre as mensagens encaminhadas pelo Executivo
que aguardam aprovação na Câmara estão a lei de
construção de hotéis, a criação da Fundação Estatal
de Saúde e a que altera o Plano Urbanístico Regio-
nal da Região das Praias da Baía por conta das
obras do Túnel Charitas-Cafubá.

Destacando que o município “está preparado para
enfrentar as dificuldades financeiras impostas pelos
cenários nacional e internacional”, Rodrigo Neves
anunciou para 2015, na área da Educação, a cons-
trução de mais nove escolas e a convocação de con-
curso público. Na Saúde, destacou o aumento de 55
para 85% de cobertura do Programa Médico de Fa-
mília (PMF) e pediu empenho dos vereadores para
aprovação da Fundação Estatal de Saúde, que vai
gerir o PMF. 

— Fizemos nosso dever de casa, senhores verea-
dores. Este ano vamos entregar mil unidades habi-
tacionais e temos três mil já contratadas. Um novo
Campo de São Bento vai surgir na Zona Norte com
as obras de revitalização do Horto do Fonseca —
disse o prefeito.

O chefe do Executivo lembrou, ainda, as obras de
construção da nova sede da Guarda Municipal, no
Barreto, a reativação de cabines instaladas pela Po-
lícia Militar e a implantação do Centro Integrado de
Segurança Pública na Região Oceânica. Rodrigo
destacou a mobilidade urbana, as obras da TransO-
ceânica e a drenagem e recapeamento de ruas por
toda a cidade.

O prefeito iniciou a apresentação de sua mensagem
executiva afirmando que, “apesar da herança dra-

Prefeito
realizações 
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Prefeito Rodrigo Neves faz um balanço de seu governo e apresenta metas para os próximos dois anos na abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores

mática, da insolvência nas contas públicas e ina-
dimplência, da crise sistêmica das funções bási-
cas de governo, hoje, em brevíssimo e curto
período de trabalho conjunto, Niterói encontra-se
em situação bem menos difícil e com uma ges-
tão bem mais organizada do que a maioria dos
municípios do Estado do Rio de Janeiro”.

Rodrigo Neves prosseguiu afirmando que, “para
além da estratégica parceria com os governos es-
tadual e federal, do compromisso de diálogo com
todos os movimentos sociais e cidadãos e da in-
tegração positiva de ações com o setor privado,
certamente o novo protagonismo desse Legisla-
tivo Municipal, na cooperação com a cidade e o
Executivo, contribuiu para a superação da nossa
grave crise.

Dezenas de leis e indicações aprovadas e san-
cionadas por essa Casa Legislativa viabiliza-

ram, determinantemente, o processo de reto-
mada da autoestima e confiança dos nite-
roienses. Da mesma forma, mensagens
executivas foram exaustivamente debatidas,
aperfeiçoadas e aprovadas, contribuindo para
melhoria da gestão fiscal, reorganização das
contas públicas, retomada dos investimentos
nas políticas públicas e de infraestrutura da ci-
dade.

Menciono, especificamente, durante esse curto
período de dois anos, a aprovação pelo Legis-
lativo da reforma administrativa; da lei munici-
pal da transparência; das leis autorizativas
imprescindíveis para execução dos projetos da
TransOceânica, do BID, do BNDES, da CAF;
a criação do RAS e do novo PCCR da Guarda
Municipal; a lei do novo PCCS dos profissio-
nais da Educação; a lei que permitiu adequada
correção da dívida ativa; a lei da OUC (Opera-

ções Urbanas Consorciadas) para revitalização
da região central de Niterói e tantos outras que
permitiram que saíssemos do isolamento e da
paralisia administrativa.

Em 2013 e 2014 fizemos nosso dever de casa,
reduzimos despesas desnecessárias, melho-
ramos a performance da receita sem aumen-
tar impostos, pagamos mais de R$ 300 milhões
de dívidas da administração passada, retira-
mos a Prefeitura do CAUC, conseguimos ne-
gociar e captar recursos estaduais e federais
já liberados, atraímos investimentos de orga-
nismos internacionais extremamente exigentes
quanto a qualidade da gestão e de projetos.
Outra estratégia bem sucedida foi o encami-
nhamento de diversas parcerias público-priva-
das que não demandam recursos municipais
e, no entanto, melhoram a qualidade urbana e
da infraestrutura.”

to faz um balanço de
ões do governo e traça metas
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Ao começar o primeiro período legislativo
de 2015 o presidente da Câmara de Ve-
readores, Paulo Bagueira, disse o que es-
pera para este ano e fez um balanço das
ações desenvolvidas ao longo de 2014.

Bagueira destacou o apoio dado ao Poder
Executivo para que “o projeto de cidade do
atual governo siga adiante, sem que a in-
dependência dos poderes seja afetada”. 

Para 2015 a meta é seguir na mesma linha
e avançar nas conquistas sociais, no diá-
logo com o conjunto dos vereadores, na
participação popular e na melhoria das
condições de acessibilidade e trabalho no
prédio do Poder Legislativo.

O calendário eleitoral interferiu de al-
guma forma no trabalho legislativo?

Paulo Bagueira – Em nenhum momento.
Cada um de nós tem seu posicionamento
político, mas em nada interfere nas deci-
sões que achamos serem as melhores
para a cidade. Sabemos dividir política de
administração pública. Agora, cada um
tem sua opinião.

Nos últimos anos a Casa tem conse-
guido cumprir a pauta de votações den-
tro do prazo. Qual a meta para 2015?

Bagueira - A exemplo de 2013, fechamos
o ano legislativo dentro do prazo e com os
principais projetos analisados e votados
em plenário. Foi um desempenho dentro
da média histórica dos últimos anos. E
ainda conseguimos concluir, na data certa,
o encerramento do período legislativo vo-
tando, no último dia 11 de dezembro, o Or-
çamento do município para 2015.

As audiências públicas em
grande número podem atrapa-
lhar o andamento da pauta?

Bagueira – De modo algum. Au-
diência pública é um instrumento
legal, obrigatório em algumas si-
tuações e sempre bem-vindo em
todas as matérias. Principalmente
aquelas que têm origem no Poder
Executivo, que podem transformar
e interferir diretamente, de forma
permanente na vida do cidadão.
Queremos a participação popular
crescendo a cada ano.

Em números qual foi o balanço de
2014?

Bagueira – Em um primeiro levanta-
mento, realizado pela Secretaria da
Mesa Diretora em meados de dezembro,

um total de 46 projetos de lei foi aprovado
durante o ano passado. Desse total, 22
deles são de autoria do Poder Executivo e
24 dos vereadores.

Por esses dados, foram apresentadas
1.600 Indicações Legislativas. Qual a
importância delas?

Bagueira – É o instrumento legal que o
vereador tem para ajudar o prefeito, os se-
cretários, os administradores regionais e
toda a máquina municipal a resolver pe-
quenos problemas nos bairros e comuni-
dades.

O que elas pedem?

Bagueira – A maior parte é referente a so-
licitações para que órgãos específicos da
Prefeitura realizem algum tipo de serviço
em áreas onde é maior a participação do
vereador junto à comunidade. Poda de ár-
vores, trocas de lâmpadas, limpeza nas
redes de drenagem, manutenção referente
a esgotamento sanitário e asfaltamento
foram as indicações mais apresentadas. 

Os decretos legislativos são também
muito utilizados e, alguns, acabam ge-
rando protesto. Por qual motivo?

Bagueira destaca ações do
conjunto de vereadores em 2014

Câmara 
cumpre pauta
de votações 

no prazo

‘‘
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Bagueira – A Democracia é assim
mesmo: barulhenta. As diferenças e dis-
cordâncias só são possíveis em um re-
gime democrático. Ano passado, 86
decretos legislativos foram aprovados, em
sua maioria, medalhas e títulos de cida-
dania a personalidades. Para exemplificar
citamos o senador Aécio Neves, o
acadêmico Marcus Lucchesi e
o pastor Silas Malafaia dentre
os agraciados. Todos os títulos
têm que ser aprovados em ple-
nário, por maioria, mas nem
todos o são por unanimidade.

E as moções?

Bagueira – Foram expedidas 418
moções a diferentes personalida-
des e autoridades do município e
de fora dele que se destacaram du-
rante o ano de 2014 e que merece-
ram o reconhecimento público ou
repúdio por parte da Câmara. As ci-
tações consideradas homofóbicas
do deputado federal Jair Bolsonaro
mereceram repúdio da Casa. Mas há
quem concorde com ele. É a demo-
cracia.

E os requerimentos? Qual a função
deles?

Bagueira – Os vereadores apresentaram
e aprovamos, em plenário, 190 requeri-

mentos. A maior parte
deles solicita informa-
ções sobre contratos
e licitações realizadas
pelo Executivo. É um
importante instru-
mento de fiscaliza-
ção que o vereador
dispõe para ver
como está sendo
empregado o re-
curso público.

A produção indi-
vidual dos verea-

dores também foi produtiva?

Bagueira – A Câmara de Niterói é dife-
renciada, é um fato. Os 21 vereadores
apresentaram 227 projetos de lei, muitos
deles ainda estão tramitando na Casa,
sendo que dos apresentados ano pas-
sado, nove deles já se transformaram em

leis municipais em vigor. A Câmara tam-
bém alterou a Lei Orgânica Municipal am-
pliando para 30 dias a licença
paternidade, além de ter realizado 32 au-
diências públicas para discutir projetos

apresentados pelo Executivo e temas po-
lêmicos, como a recente audiência que
discutiu o projeto federal de concessão
da Ponte Rio-Niterói.

E para 2015, qual deve ser a matéria
mais polêmica?

Bagueira – É cedo para dizer. Mas já co-
meçamos o ano dando continuidade à
série de audiências para a criação da
Fundação Estatal de Saúde, um tema co-
locado como prioridade pelo governo.
Temos ainda a discussão da alteração do
Plano Urbanístico Regional das Praias da
Baía, por conta do projeto do Túnel Cha-
ritas-Cafubá e a mensagem que trata da
construção de novos hotéis. O ano será
de muito trabalho.

No Legislativo qual deve ser a priori-
dade em termos de melhorias para o

seu funcionamento?

Bagueira – Estamos dando conti-
nuidade ao processo de moderni-
zação das condições de trabalho
com troca de computadores, me-
lhora da transmissão das sessões
plenárias por parte da TV Câmara
e manutenção preventiva nas ins-
talações elétricas e hidráulicas. A
acessibilidade vai avançar muito
com a instalação de um eleva-
dor, demanda histórica que sairá
do papel este ano.

O que atrasou as obras para
colocação do elevador?

Bagueira – A dificuldade maior
era adequar as obras neces-
sárias às condições impostas
pelo Instituto Estadual do Pa-
trimônio Cultural. Nada pode

ser feito que altere as características do
prédio tombado. Depois de muitos acer-
tos chegamos a um consenso e as obras
estão em andamento. Queremos ser uma
Casa que possa receber a todos, a todo
momento.

o
014
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Paulo Eduardo Gomes preside a audiência pública que discutiu a crição da Fundação Estatal de Saúde

Em Niterói o Programa Médico de Família existe há 22 anos e atende
a 192 mil pessoas cadastradas. Tenta-se buscar um acordo com o
TCE para que a Fundação Municipal de Saúde não seja pressionada
a interromper o atendimento até que uma solução seja encontrada.

A secretária de Saúde, Solange Regina de Oliveira, diz que  antes
do SUS, o primeiro contato das comunidades com um instrumento

de saúde era o hospital.

— O Médico de Família veio para mudar essa realidade. As equipes
têm responsabilidade territorial sobre a área. Não importa se o indiví-
duo não vai à saúde, pois a saúde vai em busca dele. Vale ressaltar
que a FESaúde será parte integrante do SUS através de um contrato
de gestão assinado pelo município. O regime jurídico será privado,
mas com funcionários contratados pela CLT através de concurso pú-
blico — disse Regina

Programa básico de Saúde

Fundação
vai gerir o
Médico 
de Família

A busca por um novo modelo de gestão
para gerir os instrumentos de saúde em
Niterói marcou o início do primeiro pe-
ríodo legislativo de 2015. Em mais uma
rodada de debates, o governo municipal
espera aprovar a criação da Fundação
Estatal de Saúde (FESaúde). 

Caracterizada como de direito privado, a
segunda fundação para o setor vai pas-
sar por mais duas audiências públicas,
nos dias 12 e 26 de março. Entre os prin-
cipais objetivos da FESaúde está o con-
trole do Programa Médico de Família
(PMF) cuja gestão, a cargo das associa-
ções de moradores, está sendo questio-
nada pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE).

— A atual Fundação Municipal de Saúde
não vai deixar de existir, estamos falando
de mais uma Fundação; só que com ca-
racterísticas diferentes. Não questiono a
orientação do TCE, só acho que não pode
ser assim, de uma hora para outra, que
um programa que atende a mais de 100
mil pessoas em toda Niterói, pode se rein-
ventar. Tiveram muito tempo para sugerir
mudanças — diz o presidente da Comis-
são de Saúde da Câmara, vereador Paulo

Eduardo Gomes, responsável pela con-
vocação das audiências públicas.
Com o plenário mais uma vez tomado por
funcionários, usuários da rede, lideranças
comunitárias, gestores, diretores de uni-
dades e o primeiro escalão do governo
foram apresentadas sugestões, cobran-
ças e explicações. A secretária de Saúde,
Solange Oliveira, preferiu centrar o de-
bate na saúde da família.

— Não podemos deixar que uma iniciativa
que começou em Niterói e ganhou o Bra-
sil sofra uma interrupção. Com o Médico
de Família a lógica se inverte: as equipes
de saúde buscam o paciente. Hoje aten-
demos a 65% da população alvo do PMF,
nossa meta é chegar a 100%. O Ministé-
rio Público, o TCE e a própria Câmara
questionam a gestão do Programa. Então
estamos propondo a mudança com a FE-
Saúde — explica a secretária Solange Oli-
veira.

Apesar de ser focada no Médico de Fa-
mília e em sua importância para a aten-
ção básica, o vice-presidente da
Fundação Municipal de Saúde, Gustavo
Rodrigues, lembrou que a FESaúde tam-
bém vai gerir a rede como um todo.

— A Fundação que pretendemos criar vai
administrar e gerir todas as unidades de
saúde do município: unidades básicas,
hospitais e módulos do PMF. A FESaúde
terá autonomia gerencial, patrimonial, or-
çamentária e financeira. São dois os nos-
sos maiores desafios: atender a 100% do
público alvo e buscar esse novo modelo
de gestão — disse Gustavo Rodrigues.

Além dos já citados também comparece-
ram a secretária Executiva da Prefeitura,
Maria Célia Vasconcellos; e representan-
tes do Sindsprev (Sindicato dos Trabalha-
dores em Saúde e Previdência de Niterói. 

Na audiência da FESaúde, a secretária
Executiva, que participou ativamente da
implantação do Médico de Família na ci-
dade, durante governos anteriores, frisou
que o modelo não foi copiado integral-
mente de Cuba.

— Nós discutimos, ajustamos e adapta-
mos à nossa realidade. Tivemos sucesso
por muito tempo, mas o momento exige
novos caminhos; os desafios são outros.
Esse modelo já existe em outras cidades
e estamos confiantes na sua eficácia —
disse Maria Célia.
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O ano legislativo de 2015 marca o retorno definitivo dos vereadores Be-
tinho, do Solidariedade (SDD), e de Vitor Junior, integrante do Partido
dos Trabalhadores (PT). Milton Carlos Lopes, o Cal (PP), também re-
torna ao plenário, em lugar de Carlos Magaldi (SDD). No final do ano o
vereador Carlos Macedo, do Partido Republicano Progressista (PRP) já
havia reassumido o mandato no lugar do Pastor Ronaldo (PROS) por
conta de decisão judicial. 

Os mais recentes integrantes da Casa tomaram posse em fevereiro. Com
os novos que chegam deixam a Câmara Tânia Rodrigues (PDT), que re-
nunciou ao mandato para assumir como deputada estadual; e Waldeck
Carneiro (PT), eleito também para a Assembleia Legislativa (Alerj).

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
tem 46 anos, assumiu pela primeira vez
na atual legislatura em outubro de 2013,
também em lugar de Tânia Rodrigues, no-
meada para a Coordenadoria Municipal
de Acessibilidade e Cidadania. Nascido
em 27 de maio de 1967, assume seu se-
gundo mandato como vereador em Nite-
rói. Agora como titular da cadeira fazendo
jus aos 2.793 votos obtidos. Economista,
casado e pai de três filhos (Amanda;
Bento, e Pedro) foi presidente da extinta
Niterói Trânsito e Transportes (Niter).

A ex-vereadora Tânia Rodrigues ocupa na
Alerj a vaga aberta por Cidinha Campos,
que pediu licença para assumir a Secre-
taria Estadual de Defesa do Consumidor.
A solenidade de posse contou com a pre-
sença de assessores do parlamentar, de
funcionários de seu Gabinete, do procura-
dor- geral da Câmara, Gastão Menescal;
e da secretária da Mesa Diretora e das
Comissões Permanentes, Rubia Secun-
dino, que leu o termo de posse.

Por sua vez, José Vitor Vieira Bissonho
Junior, primeiro suplente do PT, tomou
posse pela primeira vez na atual legisla-

tura em fevereiro de 2013 no lugar do vereador Waldeck Carneiro, que
pediu licença para assumir o cargo de secretário municipal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia. Agora, com a eleição de Waldeck para a Alerj,
ocupa em definitivo uma cadeira na Câmara. Vitor Junior tem 35 anos, é
casado e concorreu pela Coligação “É hora de mudança” (formada tam-
bém pelo PSDC) obtendo 2.836 votos. Como já havia assumido como su-
plente entre 2004 e 2008, e depois eleito para mandato próprio entre
2009 e 2012, esta é a terceira vez que Vitor vai atuar como vereador.

— Meu mandato será dedicado à defesa do Governo Municipal, em
programas de regularização fundiária e na saúde e educação, dando
continuidade a implantação da escola técnica federal, que será cons-
truída no bairro do Sapê, em Pendotiba. Também não posso deixar

de lembrar o caráter e a correção do
hoje deputado Waldeck Carneiro, de
quem fui suplente e enaltecer que for-
mamos, agora, uma parceria — disse
Vitor Junior.

A posse de Vitor Junior contou com a
presença de familiares, políticos e lide-
ranças comunitárias. Entre os presen-
tes destacamos o deputado estadual
Waldeck Carneiro; o ex-prefeito de Ni-
terói, Godofredo Pinto; e o assessor
parlamentar do deputado federal Chico
D´Angelo (PT), Filinto Branco. 

As  novas bancadas estão assim for-
madas: Partido da Solidariedade - Beti-
nho; Andrigo de Carvalho; Paulo
Bagueira e Emanuel Rocha. PT  -  Ve-
rônica Lima; Leonardo Giordano e Vitor
Junior. PSOL - Paulo Eduardo Gomes;
Henrique Vieira e Renatinho. PMDB -
Beto da Pipa e Rodrigo Farah. PROS -
Luiz Carlos Gallo e José Vicente Filho.
PDT - Renato Cariello.             PSDB -
Bruno Lessa. PPS - Paulo Henrique Oli-
veira. PRP - Carlos Macedo. PP - Mil-
ton Cal. PSC - Jayme Suzuki. PSD -
Priscila Nocetti.

7

Câmara
empossa 

suplentes
ao abrir o ano Vitor Junior (à esq.) assume o cargo ao lado de Waldeck, Bagueira, Godofredo e Filinto

4 vereadores

3 vereadores

3 vereadores

2 vereadores

2 vereadores

1 vereador

1 vereador

1 vereador

1 vereador

1 vereador

1 vereador

1 vereador

PDT
12

45-JANEIRO-FEVEREIRO2015_45 CAMARA JAN-FEV 2015  6/3/2015  10:18  Page 7



8 — Janeiro/Fevereiro de 2015

NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do projeto de lei 183/2014, apre-
sentado em parceria com o colega Re-
nato Cariello. A proposição legal dispõe
sobre a instalação de banheiros químicos
nas feiras livres, de artes e artesanatos
que funcionam em dias e horários deter-
minados. 

Conforme o Artigo 1º, fica estabelecida a
colocação de banheiros químicos remo-
víveis em feiras-livres, de manifestação
artística e de venda de artesanatos, para
uso dos feirantes e frequentadores. 

O banheiro químico será instalado até o
horário de início da feira e retirado logo
após seu término. Ficam de fora da obri-
gatoriedade as feiras realizadas em lo-
cais fechados que disponham de
instalações sanitárias.

“A presente proposição justifica-se na
preservação da saúde da população que
frequenta as feiras livres, de artes e arte-
sanatos e por utilidade tanto para os fei-
rantes quanto para os consumidores. As
feiras livres devem atender a padrões mí-
nimos de higiene, protegendo a saúde
das pessoas que as frequentam”, des-
taca o vereador Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho é autor da
Indicação Legislativa que sugere a cons-
trução imediata de uma escola pública.
Protocolada na Secretaria da Mesa Dire-
tora da Câmara de Niterói com o número
20/2015, sugere ao Poder Executivo Mu-
nicipal que seja realizada a construção de
uma Unidade Municipal de Educação In-
fantil (UMEI), na Estrada Carlos Ermelindo
Marins, em Jurujuba. 

Em sua justificativa ao prefeito Rodrigo
Neves e à secretária municipal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro
de Barros Araújo, o vereador Andrigo de
Carvalho destaca que é de muita impor-
tância o atendimento dessa indicação. 

“Os moradores, as lideranças comunitá-
rias e demais segmentos sociais de Ju-
rujuba pedem uma unidade de educação
que possa oferecer todo apoio e segu-
rança necessários para que os pais pos-
sam executar as suas funções no
trabalho com tranquilidade. Saber que
seu filho está recebendo todos os cuida-
dos devidos  para um bom desenvolvi-
mento físico, emocional e intelectual, é
fundamental para que a produção seja
melhor, para que a qualidade de vida me-
lhore”, diz o vereador. 

Alberto Luiz Guimarâes Iecin, o Betinho, é
autor do projeto 311/2007 pelo qual fica o
Executivo autorizado a incluir, no currículo
oficial da Rede Municipal de Ensino, a
obri gatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira". 

O conteúdo programático incluirá o estudo
da história da África e dos africanos, a luta
dos negros no Brasil, a cultura negra bra-
sileira e o negro na formação da socie-
dade nacional, resgatando a contribuição
nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à História do Brasil. 

Os conteúdos referentes à história e cul-
tura afro-brasileira serão ministrados no
âmbito de todo o currículo escolar, em es-
pecial nas áreas de Educação Artística, Li-
teratura e História brasileira. 

“Este projeto tem como objetivo orientar
professores da rede de educação a lida-
rem com a diversidade étnico-cultural na
sala de aula. Diversidade destacada até
mesmo dentro de casa. É necessário que
as questões da cultura, das heranças, da
tradição africana e afro-brasileira sejam
contempladas para cada sala de aula,
enquanto conhecimento científico”, 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 autor do projeto de
lei 286/2013 sobre a reserva de percen-
tual das vagas de emprego em obras pú-
blicas para reinserção de pessoas
atendidas pela política de drogas. Se-
gundo o proposto, as licitações de obras
públicas municipais que gerem mais de 30
postos de trabalho deverão prever nos
contratos que 3% do total de vagas sejam
destinadas à reinserção. 

As empresas responsáveis pelas obras
deverão informar ao órgão municipal res-
ponsável. Já o postulante à vaga deverá
estar cumprindo o seu plano individual de
atendimento; abster-se do uso de drogas;
atender aos requisitos profissionais defini-
dos pela empresa contratante; e cumprir
rigorosamente as normas da empresa
contratante. 

O sistema municipal de reinserção econô-
mica deverá garantir aos atendidos, no mí-
nimo, 365 dias de acesso aos postos de
trabalho. “Um dos maiores obstáculos à
reinserção social de dependentes é a en-
trada ou retorno ao mercado de trabalho.
Cabe ao poder público assumir a linha de
frente neste trabalho de reinserção, fa-
zendo valer a sua função promotora do
bem-estar social”, assegura Bruno.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, é
autor do projeto de lei 223/2014, com par-
ceria da vereadora Verônica Lima. Se apro-
vado ficam os profissionais de educação
física, denominados "personal trainers", li-
vres de cobrança ou incidência de percen-
tuais sobre honorários, taxas, comissões ou
cobranças de qualquer natureza pelas aca-
demias ou es ta belecimentos com práticas
esportivas, mesmo que estes não integrem
o quadro dos empregados, no município de
Niterói. 

O profissional só poderá, exclusivamente,
orientar e coordenar as atividades físicas
de seu cliente. Ficam excluídos da obriga-
ção os estúdios e clínicas de treinamento
personalizado e especializados. O livre
acesso dos profissionais em questão, es-
tará condicionado ao prévio cadastramento
do mesmo junto à academia, que deverá
ser feito sob responsabilidade do aluno. 

“O profissional de Educação Física em
questão não causa nenhuma despesa ao
estabelecimento, pois que a sua contrata-
ção é uma liberalidade do aluno. Este paga
duas vezes: paga o professor da academia
quando quita a mensalidade e paga o per-
sonal trainer para acompanha-lo exclusiva-
mente”, diz a justificativa do projeto de lei.

Beto da Pipa (PMDB) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2620-3179
Gabinete 20

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é
autor do projeto de lei 103/2009 que
proíbe o uso de aparelhos celulares no in-
terior dos estabelecimentos bancários em
Niterói. A iniciativa ressalta que a utiliza-
ção é vedada, apenas, nas áreas de aten-
dimento ao público. 

“Em virtude de inúmeros assaltos e rou-
bos que vêm ocorrendo em toda a cidade
com a utilização destes aparelhos, onde
um indivíduo, do interior da agência, se co-
munica com outros que estão na área ex-
terna do banco, passando informações
sobre clientes que saem da agência, acha-
mos oportuna a proposta da lei no sentido
de preservar o cidadão e a vida”, destaca
o vereador Cal. 

O vereador também é autor indicação le-
gislativa sugerindo ao Poder Executivo Mu-
nicipal que providencie a instalação de um
sinal de trânsito na Avenida Almirante Ta-
mandaré, no Bairro de Piratininga (Região
Oceânica). O vereador lembrou que é
grande o risco de acidentes no local, prin-
cipalmente em função da frequência de
pessoas em direção à Comunidade Cristã
Videira Serviço Religioso. Cal esteve re-
centemente, à frente da Secretaria Desen-
volvimento Econômico e Indústria Naval.

Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41
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Gallo (PROS)

Carlos Alberto de Macedo é o autor do pro-
jeto 132/2009 sobre a isenção do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) das pro-
priedades localizadas nas Unidades de
Conservação de Proteção Integral ou em
Áreas de Preservação Permanente. Con-
forme a proposta, ficam isentas as pro-
priedades privadas em áreas federal,
estadual ou municipal. Caberá ao Execu-
tivo providenciar a identificação de pro-
priedades. 

O objetivo básico da isenção é preservar a
natureza, sendo somente admitido ao pro-
prietário das áreas privadas o uso indireto
dos seus recursos naturais. 

“Em Niterói existem 11 unidades de con-
servação de proteção em nível municipal e
estadual: Parque Natural da Pedra do
Cantagalo; Reserva Ecológica Darcy Ri-
beiro; Parque Natural da Cidade; Refúgio
da Vida Silvestre da Ilha do Pontal, na La-
guna de Piratininga; Monumento Natural
da Praia do Sossego; Monumento Natural
da Pedra do Índio; Monumento Natural da
Pedra de Itapuca; Monumento Natural da
Ilha da Boa Viagem; Monumento Natural
da Ilha dos Amores; Monumento Natural
da Ilha dos Cardos; e Parque Estadual da
Serra da Tiririca”, explica o vereador.

Emanuel Jorge Mendes da Rocha, através
do projeto 116/2014, pretende que o Exe-
cutivo implante caixas coletoras de resí-
duos sólidos nos bueiros. “A  proposição
trata de uma medida simples, que contri-
buirá para a retenção dos resíduos, impe-
dindo-os de irem para os rios, córregos e
galerias pluviais, prevenindo o entupi-
mento e, consequentemente, evitando os
alagamentos. É público que nas grandes
cidades os alagamentos ocorrem devido a
bueiros entupidos, que não possuem con-
dições de drenar a  água”.

A proposta prevê que as caixas sejam insta-
ladas no interior dos bueiros, agindo como
uma peneira, retendo os resíduos e deixando
livre apenas a passagem da água. 

“A medida proporciona melhores condi-
ções de t rabalho aos agentes da limpeza,
já que não terão contato direto com o lixo
ao efetuarem a manutenção, bem como
agiliza a retirada dos resíduos dos logra-
douros, eis que estarão aglomerados na
caixa seletora e não espalhados, como
acontece hoje. A medida proporciona que
boa parte dos resíduos possa ser enviado
às cooperativas de reciclagem, gerando
empregos e renda de forma reflexa”, ex-
plica Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do pro-
jeto de lei 01/2015 que incorpora ao patri-
mônio artístico, cultural e arquitetônico do
município de Niterói, para efeito de tom-
bamento, as edificações do 12º Batalhão
da Polícia Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro, localizado na Avenida Jansen de
Melo. Em parágrafo único diz que o tom-
bamento compreende as áreas comuns e
entornos, conforme estabelece o Decreto-
Lei 25, de 30 de novembro de 1937. 

Caberá ao Poder Executivo comunicar
este tombamento aos serviços de patri-
mônio do histórico e artístico nacional e do
Estado do Rio de Janeiro. 

“A proposição tem o objetivo de preser-
var um importante conjunto arquitetônico
do Estado, inaugurado em 15 de abril de
1966, após a construção da Ponte Rio-
Niterói. Atualmente o Batalhão, com seu
efetivo distribuído em seis companhias,
sendo quatro delas destacadas, é res-
ponsável pelo policiamento dos municí-
pios de Niterói e Maricá, área de grande
concentração populacional. Os dois mu-
nicípios alcançam a área de 491,78 km² e
possuem juntas, 637.111 moradores, se-
gundo dados do último censo demográ-
fico”, diz Gallo.

Emanuel Rocha (SDD)Carlos Macedo (PRP)

NO PLENÁRIO

2613-6814
Gabinete 50

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21
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Henrique Vieira (PSOL) Jayme Suzuki (PSC)

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do projeto 227/2014 que regulamenta os
dispositivos da Lei Orgânica do Municí-
pio (LOM) em seus artigos 2º e 5º, refe-
rentes ao plebiscito, ao referendo e à
iniciativa popular. 

Conforme a matéria apresentada o povo
decide soberanamente em plebiscito no
interesse específico do Município e de
bairros sobre diversos temas. Entre eles
a realização de políticas públicas relati-
vas às matérias de saúde, educação, cul-
tura, desporto, ciência, tecnologia,
turismo, economia, política urbana e de
defesa do cidadão e do meio ambiente;
mudança de qualificação dos bens públi-
cos de uso comum do povo e dos de uso
especial; e a concessão administrativa de
serviço público, em qualquer de suas mo-
dalidades. 

Também estão incluídas a alienação do
controle de empresas públicas; a realiza-
ção de obras que ultrapassem 1% do or-
çamento do Município; e a instituição de
taxas e tarifas que estejam vinculadas a
prestação de serviços públicos essen-
ciais, tais como saneamento, coleta de
lixo, capina, transporte e energia elétrica,
destaca o vereador.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor do pro-
jeto de lei 204/2014 criando o Serviço de
Segurança nas praças de Niterói, através
da Guarda Municipal. Segundo a matéria
apresentada, o Serviço tem como obje-
tivo coibir a prática de delitos   e a pre-
sença de usuários de drogas nas praças
do município de Niterói. 

Caberá aos guardas municipais a vigi-
lância e proteção dos bens imóveis, dos
equipamentos esportivos, das áreas de
recreação, bem como dos frequentado-
res dessas praças. Os recursos neces-
sários à implementação deste Serviço,
assim como suas estratégias de ação,
serão providos pela Secretaria Municipal
de Segurança. 

“As praças são espaços públicos de
lazer, recreação, atividades esportivas e
culturais. Ao longo do tempo, elas vêm
perdendo esse significado, justamente
pela ocupação de drogados, desocupa-
dos, ladrões, e, principalmente, por falta
de segurança. Um dos exemplos é a
praça Vital Brazil, em Santa Rosa. A
nosso pedido, o prefeito colocou ali dois
guardas municipais, num projeto piloto,
resolvendo essa problemática”, diz
Jayme Suzuki.

2620-0842 
Gabinete 69

2622-9742
Gabinete 89

José Vicente (PROS)

José Vicente Filho é autor do projeto de lei
173/2003 que autoriza o Poder Executivo
autorizado a instituir a Companhia de
Energia e Iluminação Pública de Niterói
(NitLuz), entidade integrante da adminis-
tração indireta, na modalidade de empresa
pública, sob a forma de sociedade anô-
nima de capital fechado, dotada de perso-
nalidade jurídica de direito privado, com
autonomia administrativa e financeira, vin-
culada ao Executivo e regida por estatuto
próprio. 

A NitLuz deve ter sede e foro na Comarca
de Niterói; prazo de duração da sociedade
indeterminado; e objeto social de presta-
ção de serviços públicos. A Companhia
seria gerida pelo Conselho de Administra-
ção e pela diretoria, ambos com mandato
de três anos. 

Se aprovado a criação da companhia, ca-
berá ao prefeito a indicação e designação
do diretor-presidente, Conselho e diretores.
O Conselho seria composto de três mem-
bros, designados pelo prefeito, podendo ser
reconduzidos. O Conselho reunir-se-á, pelo
menos, uma vez por mês com a presença
de, no mínimo, dois de seus membros ou
sempre que convocado por seu presidente
ou pela maioria absoluta de seus membros.

2613-6718
Gabinete 85
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NO PLENÁRIO

Paulo Henrique (PPS)

Leonardo Soares Giordano é autor do
projeto 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 esta-
belecimentos hospitalares congêneres,
das redes pública e privada, localizadas
em Niterói. 

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

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, avalia-
ção da progressão do trabalho de parto,
monitoramento de batimentos cardíacos
fetais e administração de medicamentos.

Paulo Henrique da Silva Oliveira usou a
tribuna para cobrar a retomada das obras
de asfaltamento e urbanização da RJ-100,
conhecida como Estrada Velha de Maricá.
A rodovia liga as RJs 104 e 106, atraves-
sando os bairros de Maria Paula e Rio do
Ouro. O recapeamento, segundo o verea-
dor, é de péssima qualidade. 

“Passo por ali todos os dias. É um absurdo
o que estão fazendo. Antes tínhamos um
asfalto cheio de buracos; agora temos só
buracos”, disse. 

O vereador pretende marcar um encontro
de comerciantes do bairro do Rio do Ouro
com o comandante do Batalhão de Polícia
Rodoviária Estadual (BPRv), Luiz Eduardo
Freire dos Santos. 

“Desde que a RJ-100 retornou para o Es-
tado os comerciantes estão amargando
uma queda nas vendas. PMs do BPRV
vêm multando os clientes que estacionam
no acostamento da via para comprar no
comércio local. Aquele trecho da RJ já se
tornou uma área urbana. Queremos que
sejam criadas regras para o estaciona-
mento, sem que isso prejudique o tráfego
e nem os comerciantes", assegura o ve-
reador. 

Leonardo Giordano (PT)

2620-6754
Gabinete 36

2620-3732
Gabinete 87

Paulo Eduardo Gomes é o autor do pro-
jeto 143/2014, também assinado pela ban-
cada do PSOL. A matéria dispõe sobre a
criação do Fundo Para o Apoio e Desen-
volvimento da Comunicação Pública, Edu-
cativa e Comunitária de Niterói (FADCON). 

O Fundo visa o fomento e a sustentabili-
dade de iniciativas de comunicação, em-
preendidas por organizações da
sociedade civil não comercial, bem como
escolas públicas do município. 

Os gestores do FADCON terão atribuições
de administrar orçamento destinado ao
Fundo; promover fomento de iniciativas e
empreendimentos; estimular a capacita-
ção de pessoas, grupos e organizações
para a produção de conteúdos e elabora-
ção de programações voltadas a assuntos
de interesse da sociedade; incentivar a in-
tegração de segmentos diversos da so-
ciedade e entre iniciativas afins; apoiar
iniciativas já existentes, que estejam em
dificuldades na continuidade de seus pro-
jetos; e estimular a sustentabilidade des-
ses meios, no intuito de reforçar seu papel
na contribuição para o desenvolvimento
humano e social do município. A receita do
FADCON será proveniente de recursos do
Orçamento Municipal.

Paulo Eduardo (PSOL)

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

Priscila Souza Nocetti Costa, através do
projeto de lei 73/2014, pretende criar em
Niterói o Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza, a ser constituído pela ar-
recadação do percentual de meio por
cento na alíquota do Imposto Sobre Ser-
viços (ISS) de qualquer natureza incidente
sobre a prestação de serviços supérfluos.

Conforme o artigo 2º, os recursos decor-
rentes deste projeto de lei, caso aprovado,
deverão ser utilizados, prioritariamente,
nas seguintes ações de aplicação em fi-
nanciamento para reforma em moradia;
retirada de moradores de área de risco; e,
implementar políticas públicas para redu-
ção dos índices de vulnerabilidade econô-
mica e social. 

“O presente projeto visa diminuir os índi-
ces de pobreza no município através da
criação de um fundo oriundo de recursos
do ISS, objetivando a redução dos índices
de pobreza da população, por meio da ga-
rantia ao direito de habitação. Será ainda
destinado a constituir receitas visando ao
desenvolvimento de ações para redução
da pobreza extrema e das desigualdades
sociais, bem como para a realização de
políticas públicas voltadas ao tema”, re-
vela Priscila.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas é
autor do projeto de lei 192/2013, insti-
tuindo o Serviço de Hospital Veterinário
Público Municipal para Cães e Gatos, a
ser criado pelo município de Niterói, com a
finalidade de garantir o tratamento dos
animais. 

Para a consecução dos fins previstos
nesta lei, o município poderá celebrar con-
vênios com instituições ou empresas pú-
blicas e privadas. As despesas
decorrentes da execução desta lei, caso
aprovada, correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementa-
das, se necessário. 

“Uma lei de Niterói, de 1988, em vigor até
maio de 2012, permitia que o Centro de
Controle de Zoonoses sacrificasse ani-
mais no caso de apreensão e inclusive no
caso de impossibilidade de apreensão, po-
dendo sacrificá-los in loco”, justifica o ve-
reador Renatinho. 

Atualmente está definido na lei que ne-
nhum ato de apreensão poderá dispor de
meios cruéis ou que atentem contra a
vida dos animais. Renatinho é presidente
da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 281/2011 para que as
empresas contratantes com o Município
de Niterói, concessionárias de serviços pú-
blicos e prestadoras de serviços, ao reali-
zarem obras em vias públicas sejam
responsáveis pela sinalização rodoviária.

As empresas contratantes, seja através de
licitação ou não, responsável pela realiza-
ção de obra em via pública, ficarão obri-
gadas por esta lei, se aprovada, a
fornecer, através de empresa especiali-
zada, todos os meios adequados à sinali-
zação rodoviária para garantia da ordem
pública, segurança do pedestre e fluidez
do tráfego. 

A sinalização dos serviços temporários
atentará para fornecer informações preci-
sas, claras e padronizadas aos usuários;
advertir corretamente da existência de
obras, serviços de conservação ou situa-
ções de emergência e das novas condi-
ções de trânsito; regulamentar a
circulação, a velocidade e outras condi-
ções para a segurança local; posicionar e
ordenar adequadamente os veículos, para
reduzir os riscos de acidentes e conges-
tionamentos; e delinear o contorno da obra
e suas interferências na rodovia.

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 Junior é autor
do projeto 202-2011 que inclui na lista de
material escolar para alunos da educação
infantil a escova de dentes e o creme den-
tal. “As escolas ficam obrigadas a incluir
na lista de material esses itens fundamen-
tais e, a cada trimestre, deverão emitir um
comunicado aos pais dos alunos, lem-
brando da importância da troca regular de
escova de dentes e da verificação perma-
nente da presença da escova e do creme
dental na mochila da criança”, explicou o
autor da proposta. 

Segundo os especialistas, contaminações
e infecções através da boca são comuns.
A falta de higiene dentária é um fator de-
terminante para estes casos. Como forma
de prevenir as doenças originadas por pa-
rasitas, a União Metropolitana dos Estu-
dantes do Rio de Janeiro empreende uma
luta para que sejam incluídos a escova e o
creme dental na lista.

“Esta lei tem como objetivo estabelecer
uma medida profilática, criando o hábito
da escovação após as refeições. Portanto,
o engajamento das escolas, através de
uma atitude simples, pedagógica, sem
custo, pode contribuir, em muito, à saúde
bucal das crianças”, diz Vitor.

2621-0505
Gabinete 11

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 59/2014 sobre a obrigatoriedade de
divulgação da autoria do projeto de arqui-
tetura nas edificações. As que forem li-
cenciadas neste município ficam
obrigadas a tornar público o nome do autor
de seu projeto, através de elementos de
comunicação visual apostos à fachada,
em local de acesso ou de uso comum, de
modo a revelar a autoria. 

Excluem-se da obrigação prevista as edi-
ficações localizadas em Áreas de Especial
Interesse Social; e os casos de legaliza-
ção de obras em que a legislação não
exige a apresentação de autor do projeto
para o licenciamento. 

O licenciamento a que se refere este pro-
jeto é aquele que dá origem ao "Habite-se"
expedido pela Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Mobilidade. “O presente pro-
jeto, objetiva valorizar o trabalho de
arquitetos que, muitas vezes, têm seus
projetos alterados pelas construtoras, bem
como a assinatura pode levar a um maior
comprometimento com o trabalho, já que o
nome do arquiteto ficará visível e será lem-
brado no futuro”, explica o vereador Ro-
drigo, que preside a Comissão de
Constituição e Justiça.

Verônica dos Santos Lima teve sancio-
nada a Lei 3.132/2015, no último dia 8 de
janeiro. Em parceria com as colegas Pris-
cila Nocetti e Tânia Rodrigues, torna obri-
gatória a implantação do Programa
Municipal de Vacinação contra o HPV, que
será implementado através de vacinação
em todo o município. 

O projeto de lei, que recebeu o número
146/2013, estabelece que a campanha de
vacinação será amplamente divulgada,
sendo que esta deverá atingir as meninas
entre 09 e 13 anos de idade. 

O HPV, nome genérico de um grupo de
vírus que engloba mais de cem tipos dife-
rentes, pode provocar a formação de ver-
rugas na pele e nas regiões oral (lábios,
boca e cordas vocais), anal, genital e da
uretra. As lesões genitais podem ser de
alto risco, porque são precursoras de tu-
mores malignos, especialmente do câncer
do colo do útero e do pênis, e de baixo
risco (não relacionadas ao câncer). “A prin-
cipal forma de transmissão do HPV é por
via sexual, sendo a doença sexualmente
transmissível mais frequente. Estima-se
que 25 a 50% da população feminina mun-
dial esteja infectada e que 75% contraiam
a infecção”, disse ela.

Verônica Lima (PT)

2613-6832
Gabinete 42

2613-0505
Gabinete 10
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Em sessão solene realizada na Câmara pelo
vereador Andrigo de Carvalho foi concedido
o Título de Cidadão Niteroiense ao general
de Brigada, Carlos Alberto Maciel Teixeira.
Natural de Santa Maria de Campos, em
Campos dos Goytacazes (Norte Flumi-
nense), estudou no Instituto Estadual Clélia
Nanci, em São Gonçalo, e no Gay Lussac,
em Niterói.

Na carreira militar fez a Escola Preparatória
de Cadetes do Exército, em 1977, e a Aca-

demia Militar das Agulhas Negras, de 1979
a 1982. Comandou o 6º Batalhão de Enge-
nharia em Boa Vista, no Acre; o Grupamento
de Engenharia de João Pessoa, na Paraíba;
e foi prefeito militar de Brasília. O general
também esteve à frente das obras de am-
pliação do Aeroporto de Guarulhos, em São
Paulo.

Em seu vasto currículo consta, ainda, curso
de desarme de minas terrestres, feito nos
Estados Unidos, em 1993; e aprofunda-

mento da língua inglesa, na Inglaterra. Car-
los Alberto Maciel também participou de mis-
sões na América Central, estando na
Nicarágua, em 1994; e no Haiti, em 2006.

— Ao longo de sua brilhante carreira militar
no Exército Brasileiro, fez dela um instru-
mento de desenvolvimento e progresso do
País, do Estado do Rio de Janeiro e do Mu-
nicípio de Niterói. O general Maciel serve ao
seu país e é motivo de orgulho para todos
nós — ressalta o vereador Andrigo.

Câmara
titula novo 
Cidadão

Niteroiense Vereador Andrigo de Carvalho entrega o título de Cidadão Niteroiense ao general  Carlos Alberto Maciel Teixeira

A Síndrome de Down será tema de discussão na Câmara de Verea-
dores em março. Nos dias 19 e 20 exposições, palestras sobre a
doença e suas variantes serão realizadas durante evento promovido
pela organização não governamental Niterói Mais Humana. Instituída
pela Lei Municipal 2.496 a Semana de Conscientização e o Programa
Municipal de Orientação sobre Síndrome de Down para profissionais
de saúde, educação e assistência social são de autoria do vereador
Betinho. Palestras e exposições vão acontecer nos dois dias, das 9h
às 16h, no hall de entrada e no plenário do Legislativo.

Conforme o projeto transformado em lei em 2007, a Semana define
um conjunto de ações do Poder Público e da sociedade voltados à
compreensão, apoio, educação, saúde, qualidade de vida, trabalho
e combate ao preconceito, com relação às pessoas com Síndrome
de Down, seus familiares, educadores e agentes de saúde.

Entre essas ações estão orientação técnica ao pessoal das áreas
da Saúde, Educação e Assistência Social; informações gerais à co-
munidade a respeito das principais questões envolvidas na convi-
vência e trato das pessoas com Síndrome de Down; interação entre
profissionais e portadores da síndrome, tendente à melhoria da qua-
lidade de vida e ao aprimoramento dos profissionais e familiares,

quanto à aplicação de conceitos técnicos, na convivência com eles;
ações de esclarecimento e diminuição de preconceitos relacionados
à síndrome.

— Nossa intenção ao aprovar essa lei foi criar condições de orienta-
ção às famílias e profissionais envolvidas, evitando-se o preconceito
gerado pela desinformação, de modo que todos saibam lidar com a
questão, mas antes de tudo com a vida humana relacionada, que apre-
senta potencial de desenvolvimento, aprendizagem e inserção no seio
da família e da sociedade — explica o vereador Betinho.

A Semana de Conscientização sobre Down deve ser realizada anual-
mente, de 18 a 24 de março, inserida à Semana Nacional da Sín-
drome de Down. A Niterói Mais Humana foi fundada em março de
2013 pela primeira dama de Niterói, Fernanda Sixel, com o objetivo
de promover a participação social nas ações desenvolvidas na ci-
dade, fortalecendo o Terceiro Setor e as suas relações com a socie-
dade e o governo.

A trissomia 21, a chamada Síndrome de Down, é uma condição cro-
mossômica causada por um cromossomo extra no par 21. Crianças
e jovens portadores da síndrome têm características físicas seme-
lhantes e estão sujeitos a algumas doenças. Embora apresentem
deficiências intelectuais e de aprendizado, são pessoas com perso-
nalidade única, que estabelecem boa comunicação e também são
sensíveis e interessantes. Quase sempre o “grau” de acometimento
dos sintomas é inversamente proporcional ao estímulo dado a essas
crianças durante a infância.

Semana da
Síndrome de Down
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As sete décadas de existência da Sociedade Fluminense
de Fotografia (SFF) serão co-
memorados no próximo dia 30
de março, às 18 horas, durante
sessão solene na Câmara de
Vereadores, sendo presidida pelo
vereador Paulo Bagueira. Fun-
dada em 1944 por Jayme Moreira
de Luna e outros amantes da foto-
grafia está completando 71 anos e
tem hoje como missão “reforçar a
importância da arte de fotografar
para as novas gerações”. Com cerca
de 200 membros, a SFF realiza ex-
posições e mantem uma Escola de
Fotografia em sua sede, em Niterói.

Presidida atualmente por Antônio Ma-
chado, o Toninho, que não sabia da exis-
tência da Sociedade até completar 16 anos, ficou encantado com o que viu.

— Acontecia uma exposição com profissionais de mais de 80 países nas
dependências da instituição. O convite para conhecer o espaço veio da
fotógrafa Nair Avellar Nunes, hoje com 85 anos e uma das vice-presiden-
tes na minha gestão. Hoje entendo que a SFF é muito maior do que eu ou
qualquer um. É uma referência e um arquivo da História do Brasil — revela
Toninho.

A história começa nos tempos da Segunda Guerra Mundial, quando o mi-
neiro Jayme Moreira de Luna, fotógrafo e bacharel em Direito, mobilizou
um grupo de amigos também apaixonados pela fotografia para fundar a
Sociedade na sua própria casa, em Niterói. Presidente reeleito por várias
vezes, criou também a SFF-Revista. Jayme teve trabalhos sobre lugares
e gente do país premiados em muitas exposições internacionais, o que
ajudou a projetar a fama da SFF entre fotógrafos profissionais e amado-
res. Em 1949, uma lei autorizou o antigo Estado do Rio de Janeiro a doar
um terreno para a construção da sede.

Desde o ano passado, além dos 70 anos de fundação, a Sociedade Flu-
minense de Fotografia vem comemorando também o centenário de nas-

cimento de Jayme Moreira Luna. Toninho lembra do mestre:

— Antes de mais nada, tinha uma relação de profunda admiração. Ele vivia
a sociedade, era o fio condutor de tudo. Além disso, tinha uma bela quali-
dade de ensinar. Ensinava tudo o que pesquisava — conta.

A Sociedade hoje em dia oferece cursos básicos de fotografia, iluminação,
prática de moda para fotógrafos e modelos, fotografia de eventos sociais,
filmagem, fotojornalismo, além de formação em ferramentas de edição, e
reafirma o selo de qualidade e a importância que teve para o movimento
fotográfico no Rio de Janeiro desde a sua formação.

Sempre que questionado, Toninho se mostra preocupado com a falta de
memória fotográfica que a era digital possa causar em alguns anos e
orienta os fotógrafos que compõem o corpo de filiados à SFF para que im-
primam seus trabalhos. Ele analisa que há uma avalanche de imagens
que ficam no mundo virtual.

— O que me interessa é ver na parede. Gosto de contemplar, visualizar e
refletir o que o fotógrafo quis passar. Tenho muita preocupação com a pre-
servação da memória - conclui.

A fachada da septuagenária

Sociedade Fluminense de Fotografia, no Centro

Cliques históricos na escola
de fotógrafos fluminenses

Angela Roumilac
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