
Procurador vira
artista do talho
em madeira
Ademas Pereira da Costa Neto, pro-
curador da Câmara, transforma-se
em Ademas Abiã, um artista plástico
de sucesso que entalha belas for-
mas na madeira. Página 15

Vida e obra do
poeta preso e
perseguido
A poetisa e atriz Eda Damásio
lança dia 8 de setembro, às 19h,
na Câmara de Vereadores, o livro
‘César de Araújo — Memórias e
Poemas”. Página 15
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Lei garante
escola a filhos de
mulher agredida
A Lei 3.103/14 garante vaga em es-
cola municipal perto da nova resi-
dência de filhos de mulheres vítimas
de violência doméstica familiar que
tiveram que se mudar. Página 7

Monsenhor Oswaldo Motta, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, celebra a missa onde a Câmara
de Vereadores da antiga Vila Real da Praia Grande foi fundada em agosto de 1819, há 195 anos. Para
festejar a data, foi realizado um dia inteiro de ação social com prestação de serviços de saúde, orien-
tação jurídica, e esclarecimento acerca de serviços prestados por concessionárias de água e luz. Tam-
bém foram emitidas segundas vias de documentos diversos e oferecidos cortes de cabelo. Págs 2 a 6

O presidente da Câmara, vereador Paulo Ba-
gueira, lembra em entrevista que, desde que pas-
sou a dirigir a Casa “dedico meu mandato para
torná-la cada vez mais transparente e aberta à par-
ticipação popular. A Mesa Diretora, o conjunto de
vereadores, os funcionários, a sociedade que fre-
quenta os debates e a população de um modo geral
têm contribuído muito”, acrescentou. Página 4

Casa sempre
aberta ao povo

195 anos de fé e trabalho

Doação de
cabelos para
doentes do Inca
No dia de ação social dos 195 anos
da Câmara, foram recolhidas me-
chas de cabelo doadas para a con-
fecção de perucas para pacientes
em tratamento no Inca. Página 5

Presidente Paulo Bagueira conversa com voluntárias de um dos estandes

39_JULHO_Revista Camara_39 CAMARA Niteroi juLho 2014  4/9/2014  17:40  Page 1



Avenida Ernani do Amaral Peixoto nº 625 Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020-073
Tel: (21) 3716-8600  - www.camaraniteroi.rj.gov.br

Informativo mensal da Câmara de Vereadores de Niterói 
Assessoria de Comunicação Social (jornalista responsável: Vinícius Martins) 

Criação: Identgraf Design e Impressos Ltda
Editor: Gilberto Fontes - Textos: Eduardo Garnier - Fotos: Nathalia Félix, Sérgio Gomes e Arquivo da Câmara

Câmara em revista® é uma publicação que visa aproximar a população das atividades do 
Legislativo niteroiense. Com circulação mensal, as edições cobrem temas como audiências públicas,

principais projetos de lei em discussão e vistorias das comissões, 
levando transparência e mais informação para os cidadãos.

Administração, Estatística e Servidores
Públicos
Presidente: José Vicente Filho
Vice-presidente: Daniel Marques (licenciado) 

e Jayme Suzuki (em exercício)
Membros: Tânia Rodrigues

Constituição, Justiça e Redação Final
Presidente: Rodrigo Farah
Vice-presidente: Renato Cariello
Membros: Bruno Lessa, Priscila Nocetti e 

Roberto Jales (Beto da Pipa)

Cultura, Comunicação e Patrimônio
Histórico
Presidente: Leonardo Giordano
Vice-presidente: Waldeck Carneiro 
Membro: Roberto Jales (Beto Da Pipa)

Defesa do Consumidor e Direitos 
do Contribuinte
Presidente: Daniel Marques (licenciado) e

Jayme Suzuki (em exercício)
Vice-presidente: Emanuel Rocha
Membros: José Vicente Filho

Desenvolvimento Econômico e 
Indústria Naval
Presidente: Carlos Macedo (licenciado)

Pastor Ronaldo (em exercício)
Vice-presidente: Milton Carlos Lopes (Cal)
Membros: Bruno Lessa

Direitos do Idoso, da Mulher e da Pessoa
com Deficiência
Presidente: Tânia Rodrigues
Vice-presidente: Gezivaldo de Freitas

(Renatinho)
Membros: Leonardo Giordano

Direitos Humanos, da Criança e do
Adolescente
Presidente: Gezivaldo Renatinho de Freitas
Vice-presidente: Priscila Nocetti
Membros: Henrique Vieira, 

Luiz Carlos Gallo 
e Waldeck Carneiro 

Educação, Ciência, Tecnologia e Formação
Profissional
Presidente: Paulo Henrique
Vice-presidente: Waldeck Carneiro 
Membros: Bruno Lessa, 

Carlos Macedo (licenciado) / 
Andrigo de Carvalho 
e Henrique Vieira

Esporte, Lazer e Turismo
Presidente: Andrigo de Carvalho
Vice-presidente: Priscila Nocetti
Membros: Luiz Carlos Gallo

Fiscalização das Fundações Municipais,
Autarquias e Empresas  Públicas
Presidente: Bruno Lessa
Vice-presidente: Paulo Eduardo Gomes
Membros: Andrigo de Carvalho e 

Paulo Henrique e 
Renato Cariello

Fiscalização Financeira, Controle e
Orçamento
Presidente: Waldeck Carneiro 
Vice-presidente: Verônica Lima
Membros: Bruno Lessa, 

Milton Carlos Lopes (Cal) e 
Paulo Eduardo Gomes 

Habitação e Regularização Fundiária
Presidente: Verônica Lima
Vice-presidente: Roberto Jales (Beto da Pipa)
Membros: Andrigo de Carvalho,

Paulo Eduardo Gomes e Paulo Henrique

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade
Presidente: Henrique Vieira
Vice-presidente: Andrigo de Carvalho
Membros: Carlos Macedo (licenciado),

Pastor Ronaldo (em exercício), 
Gezivaldo de Freitas (Renatinho) e
Leonardo Giordano

Saúde e Bem-Estar Social
Presidente: Paulo Eduardo Gomes
Vice-presidente: Rodrigo Farah
Membros: Tânia Rodrigues,

Verônica Lima e   
Waldeck Carneiro

Segurança Pública e Controle Urbano
Presidente: Renato Cariello
Vice-presidente: Luiz Carlos Gallo
Membros: Daniel Marques (licenciado),

Jayme Suzuki (em exercício)

Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, 
Transportes e Trânsito
Presidente: Roberto Jales (Beto Da Pipa)
Vice-presidente: Carlos Macedo (licenciado) /

Pastor Ronaldo (em exercício)
Membros: Renato Cariello, Rodrigo Farah e 

Verônica Lima

Mesa Diretora 
Biênio 2013/2014

Presidente: Paulo Roberto Mattos Bagueira Leal
1º Vice-presidente: Milton Carlos Lopes (Cal)
2º Vice-presidente: Priscila Nocetti   
1º Secretário: Luiz Carlos Gallo
2º Secretário: Emanuel Rocha 

Câmara
Municipal
de Niterói

Comissões Permanentes:

Como já é tradicional na cidade, as comemo-
rações de aniversário da Câmara de Verea-
dores de Niterói começaram cedo. Os
festejos pela passagem dos 195 anos de ins-
talação do Poder Legislativo começaram com
uma missa solene na matriz de Nossa Se-
nhora da Conceição, no Centro. Celebrada
pelo monsenhor Oswaldo Motta, contou com
presença dos vereadores Paulo Bagueira,
presidente da Casa; Waldeck Carneiro, pre-
sidente da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira, Controle e Orçamento; Emanuel
Rocha, 2º secretário da Mesa Diretora; e os
suplentes no exercício do cargo Betinho e
Jayme Suzuki.

Aos vereadores, funcionários e familiares pre-
sentes, monsenhor Oswaldo dirigiu mensa-
gens de solidariedade: “Peço a Deus pela
vida dos vereadores, ex-vereadores, funcio-
nários e seus familiares e pela população que
frequenta aquela Casa. Que nossos legisla-
dores sejam justos e sensatos ao propor leis
e que a população seja sempre a prioridade
maior”, disse.

Em 11 de agosto de 1819, há 195 anos, o pri-
meiro presidente da Câmara Municipal de Vila
Real da Praia Grande, José Clemente Pe-
reira, foi nomeado pelo rei Dom João VI, tam-
bém acumulando a função como primeiro
juiz-de-fora. Os três primeiros vereadores, es-
colhidos diretamente pelo rei, foram Pedro
Henrique da Cunha, João Moura Brito e Quin-
tiliano Ribeiro de Magalhães; sendo procura-
dor-geral o major Francisco Faria Homem.
Quase 200 anos depois o número de verea-
dores é de 21, sendo escolhidos livremente
pelo voto da população e o presidente da Câ-
mara também é eleito por vontade da maioria
dos legisladores.

Missa na
Câmara fo
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na mesma igreja onde a
a foi fundada há 195 anos 

Presidente Paulo Bagueira, vereadores, suplentes e

funcionários do Legislativo na missa celebrada pelo

monsenhor Oswaldo Motta; a primeira urna de votação e o

livro com a ata de fundação da Câmara de Vereadores
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O prédio da antiga Assembleia Legislativa do Estado poderá passar à posse definitiva da Câmara de Niterói

O presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira, destaca em breve
entrevista o papel do Legislativo niteroiense e sua evolução ao longo
dos seus 195 anos de funcionamento, como o fato de ex-funcionário
que se tornou ministro da República e, atualmente, a abertura cres-
cente da Casa à participação popular.

O que significa a Câmara de Vereadores de Niterói para o exercí-
cio da cidadania e democracia da cidade?

Paulo Bagueira – O Poder Legislativo é o mais próximo da população
em todos os níveis. Na esfera municipal nem se fala. O vereador vive
o dia-a-dia de sua comunidade e do segmento social que representa.
É nas câmaras municipais que começam os grandes debates nacio-
nais. Niterói vive um momento significativo nesse aspecto. Desde que
assumi procuramos trazer cada vez mais a população para dentro do
Legislativo. Audiências públicas, mostras, exibição de filmes, lança-
mento de livros e sessões ao vivo pela Internet são um exemplo claro.

Nestes 195 anos da Casa, quais os fatos mais marcantes?

Paulo Bagueira – Foram muitos. Quem conversar com o chefe do Ar-
quivo da Câmara fica maravilhado. Ex-presidentes como Jango e Lula

estiveram aqui. Dom Pedro, a princesa Isabel e muitos outros da família
imperial frequentaram a Casa. Funcionários como Brígido Tinoco, que
dá nome ao nosso plenário, chegou ao cargo de ministro da República
no governo de Jânio Quadros.

Na sua experiência pessoal como vereador e, agora, como presi-
dente da Câmara, quais são os momentos que marcaram?

Paulo Bagueira – Desde quando assumi a presidência da Câmara
que dedico meu mandato para torná-la cada vez mais transparente
e aberta à participação popular. A Mesa Diretora, o conjunto de ve-
readores, os funcionários, a sociedade que frequenta os debates
e a população de um modo geral têm contribuído muito. A come-
moração do Natal com a chegada de Papai Noel abrindo os feste-
jos da cidade, as audiências sobre violência, saúde pública,
mobilidade urbana, as autoridades que chamamos para o debate,
são momentos que fazem valer a pena.

Que mensagem gostaria de deixar a todos os cidadãos da cidade
neste momento importante para a história da Câmara?

Paulo Bagueira – Que prestigiem o trabalho do Legislativo, pois ele é
fundamental para o fortalecimento da democracia. Que acompanhe o
trabalho de seu vereador, que traga sugestões para melhorar a vida da
cidade. Essa Casa é do povo e por ele deve ser frequentada sempre.

História marcante

Vila Real,
onde a  

cidade
começou

A história da Câmara de Vereadores de Nite-
rói começa, de fato, três meses antes de 11
de agosto de 1819, com a assinatura do al-
vará régio que elevou o então Povoado de
São Domingos da Praia Grande e suas fre-
guesias vizinhas à condição de Vila Real. No
mesmo ato, Dom João determinava que a
Câmara tivesse um juiz de fora, três verea-
dores e um procurador. Nesse período o pre-
sidente do Legislativo também respondia pelo
Executivo.

Da casa de Dona Helena Casimiro, instalada
no Palacete de Dom João VI, para o local
onde hoje funciona o Hospital Santa Cruz; e
depois para a Casa de Câmara e Cadeia, no
Jardim São João, o Poder Legislativo seguiu
fazendo história. No início do século XX gran-

des obras de revitalização e reformulação ur-
bana levaram a Casa de Câmara e Cadeia a
ser demolida, quando então teve início a
construção do Paço Municipal pelo prefeito
Feliciano Sodré.

O Paço era caracterizado por sua arquitetura
eclética projetada pelo engenheiro militar Vi-
lanova Machadoque. No local funcionavam
tanto a Câmara de Vereadores quanto a sede
da Prefeitura. Somente em 1910, com a
construção do Palácio Araribóia, é que o Exe-
cutivo ganhou sua sede própria.

Desde as primeiras reuniões plenárias na
casa de Helena Casemiro até hoje o cami-
nho foi longo. Em 1975, o governo ilitar re-
solveu fazer a fusão entre os estados do Rio

de Janeiro e da Guanabara. Niterói perdeu a
condição de capital e instituições e órgãos pú-
blicos foram transferidos para a nova capital,
agora a cidade do Rio de Janeiro.

A sede do Legislativo niteroiense foi, então,
transferida para o prédio onde está hoje. Nele
funcionou a Assembleia Legislativa do antigo
Estado do Rio de Janeiro. Embora ainda per-
tencente à Alerj, o prédio poderá ser transfe-
rido definitivamente para a Câmara.
Conversação nesse sentido já foi iniciada
entre os presidentes Paulo Bagueira e o de-
putado Paulo Mello, da Alerj, com mediação
e apoio do prefeito Rodrigo Neves. Após anos
ocupando o prédio pode ser que a cidade re-
ceba, em definitivo, a posse desse espaço
que é a memória viva do Estado e do País.
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Um dia inteiro de muita prestação de servi-
ços, recreação e cuidados com a saúde to-
talmente gratuitos à população. Crianças,
jovens, adultos e idosos puderam usufluir de
estandes montados por instituições públicas
e privadas instalados na área externa da Câ-
mara, onde funcionaram das 9h às 17h.

Os Dentistas do Bem fizeram sua estreia no
dia de ação social da Câmara. Jovens ca-
rentes entre 11 e 17 anos de idade foram ca-
dastrados para o primeiro atendimento. Os
profissionais do projeto adotam um paciente
com necessidades bucais como tratamento
de canal, cáries, prótese, higiene e outros.

O projeto Dentistas do Bem foi criado em
2002, para mobilizar e sensibilizar a classe
odontológica a praticar voluntariamente
ações solidárias, por meio de atendimento
gratuito a pessoas de baixa renda. O trailer

do Serviço Social da Indústria (Sesi) também
participou prestando atendimento gratuito,
como já faz há cinco anos.

A Sociedade Brasileira de Mastologia e a As-
sociação Brasileira de Alzheimer (Abraz)
prestaram importante serviço no esclareci-
mento do câncer de mama e no Mal de Alz-
heimer. As equipes também fizeram
encaminhamento para atendimento nos pos-
tos de saúde. A mastologista Thereza Ci-
preste orientou as mulheres sobre a
importância do exame rotineiro.

A Associação dos Colaboradores e Amigos
do Hospital Universitário Antônio Pedro
(Achuap) dava orientações a respeito da
doação de leite materno. As voluntárias en-
sinavam mães que trabalham fora sobre a
maneira correta de guardar o leite coletado e
como fazer para doar também àquelas que

precisam do alimento para seus bebês. A
Achuap recomenda que o leite do peito deve
ser dado às crianças até, pelo menos, seis
meses de idade de forma exclusiva, somente
a partir daí é que outra dieta começa a ser in-
troduzida. 

A Secretaria Municipal de Saúde realizou
testes de glicemia capilar para medir a taxa
de açúcar no sangue; para aferição do índice
de pressão arterial; orientou quanto à dieta
de prevenção e ofereceu noções de saúde
bucal.  Além de levar seu treiler odontológico,
o Sesi também realizou testes de glicose,
mediu pressão e fez a pesagem, além de in-
formar sobre cursos realizados na instituição.

O Departamento de Vigilância Sanitária, da
Fundação Municipal de Saúde, orientou
quanto à prevenção das chamadas pragas
urbanas, como mosquitos, ratos etc.

Dia de
ação e muita
atenção
à Saúde Frequentadores do dia de ação social promovido pela Câmara receberam atenção de especialistas

Pela primeira vez participando da festa os voluntários da Varandas do
Cabelo e da Maná, que trabalha com artigos católicos, estavam ca-
dastrando doadores de, pelo menos, 20 centímetros de cabelo após o
corte para confecção de perucas para pacientes em tratamento de
câncer. As perucas são entregues ao Instituto Nacional do Câncer
(Inca) que as distribui para pacientes carentes de recursos. Ana Cláu-
dia Siqueira, de 44 anos, uma das voluntárias soube da campanha ao
visitar um paciente internado.

— A campanha “Eu cortei, eu doei” recolhe uma mecha de seu cabelo,
junta com outras e fabrica perucas solidárias. Em alguns salões do
Ingá, Icaraí e Centro o corte é de graça para os doadores como forma
de incentivo — conta Ana Cláudia.

O corte de cabelo masculino e feminino era realizado ali mesmo por 18

alunos da Faetec e do Instituto Embeleze.

Outro grupo que aproveitou para divulgar campanhas de saúde foi a
Ong Da Vida, que busca mais doadores de medula óssea. Recente-
mente foi realizada uma grande caminhada que saiu do Museu de Arte
Contemporânea (MAC), na Boa Viagem, em direção à Igreja de São
Judas Tadeu, em Icaraí, chamando atenção de todos.

Doação de cabelos

Ana Cláudia Siqueira (à direita) coordena a arrecadação de mechas  de cabelo
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Além da Banda Marcial da Fortaleza de
Santa Cruz, o Exército Brasileiro exibiu
uma pequena mostra dos uniformes utili-
zados pelos soldados ao longo dos anos
nos 195 anos da Câmara. As peças davam
uma noção da evolução de trajes, arma-
mento e aparelhos de comunicação desde
1700 até os dias atuais. E mais: antigas
baionetas e as mortais calibre 12; rádios
transmissores em ondas curtas até a co-
municação via satélite; das roupas dos
combatentes na Guerra do Paraguai, pas-
sando pela dos paraquedistas e soldados
do choque para conter multidões.

Uniformes 
e armamentos

Entre os serviços disponibilizados ao público
durante o dia de ação social pelos 195 anos
de fundação da Câmara de Vereadores, a
procura maior foi para a obtenção de se-
gunda via de documentos. Funcionários da
Fundação Leão XIII emitiram mais de 200 fi-
chas para carteiras de identidade, CPF, cer-
tidão de nascimento, casamento e outros. 

Outro estande muito concorrido foi o da
concessionária Ampla, que dava uma lâm-
pada nova para quem trouxesse a conta de
luz em seu nome. Funcionários da em-
presa também informavam que a empresa
recebe descarte de material reciclável
dando em troca um desconto na conta de
energia elétrica

Crianças e adultos ficavam encantadas
com a maquete de uma casa mostrando os
aparelhos elétricos dispostos em seus cô-

modos e quanto cada um deles consome
de energia, em média.

Na Águas de Niterói o tipo de trabalho foi
semelhante, só que voltado à economia de
água, com dicas sobre abastecimento e in-
formações sobre o funcionamento do sis-
tema de captação, tratamento e distribuição
de água no município. Pedidos para revi-
são de valores em contas e outros proble-
mas administrativos com a concessionária
eram encaminhados ao posto da compa-
nhia.

Dentro de sua área de atuação, a Niterói
Trânsito e Transportes (NitTrans) ensinava
como utilizar corretamente as ciclovias e ci-
clofaixas e fornecia instruções para uma
maior educação no trânsito. No balcão do
Sindicato das Empresas de Transporte Ro-
doviário (Setrerj) a orientação era quanto

ao uso da biometria para todos com direito
a gratuidade nos ônibus da cidade.

Alunos de direito das universidades Can-
dido Mendes, Estácio de Sá, Salgado de
Oliveira e Unilasalle, junto com profissionais
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
seção Niterói, prestaram o primeiro atendi-
mento e encaminhavam os interessados
para seus núcleos. 

No espaço destinado ao Serviço Brasileiro
de Apoio a Micro e Pequena Empresa (Se-
brae), que trabalha com capacitação e
apoio ao microcrédito, os interessados
eram orientados a como proceder para abrir
um pequeno negócio e recebiam a Cartilha
do Microempreendedor. Trabalho seme-
lhante era disponibilizado na barraca da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico.

Empresas
públicas

mostram
seus serviços A NitTrans levou o guarda Matheus, boneco utilizado na edução para o trânsito
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Agora é lei! Depois de aprovada pela Câ-
mara de Vereadores foi sancionada pelo
Executivo e publicada no Diário Oficial do
Município a Lei 3.103/2014. De agora em
diante os alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino de Niterói, que sejam
filhos de mulheres vítimas de violência do-
méstica familiar, têm direito a transferên-
cia de matrícula entre as unidades de
ensino conforme a necessidade de mu-
dança de endereço da mãe ou responsá-
vel vítima de agressão.

_ A aprovação desta lei é de grande al-
cance social, pois a violência doméstica é
um grave problema em nossa sociedade,
causando danos muitas vezes irreparáveis
às vítimas, em sua gigantesca maioria mu-

lheres. Causa, ainda, danos significativos
às crianças que testemunham esta triste
realidade. Segundo site especializado do
Governo Federal, de quatro a dez mulhe-
res são agredidas em casa. Após a agres-

são, as mulheres tendem a se mudar e,
juntamente com seus filhos, buscam um
local de residência seguro e longe do
agressor _ explica Bruno Lessa, autor do
projeto transformado em lei.

7

Conforme o Artigo 2º da Lei 3.103, configura
violência doméstica e familiar contra a mu-
lher “qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause lesão, sofrimento fí-
sico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial. As ações de violência pratica-
das estão relacionadas “ao âmbito da uni-
dade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as es-
poradicamente agregadas. São coautores
do projeto de lei os vereadores Pastor Ro-
naldo e Priscila Nocetti.

No ambiente familiar, é aquela compreen-
dida como a comunidade formada por indi-
víduos que “são ou se consideram

aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa”. Violên-
cia em qualquer “relação íntima de afeto, na
qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coa-
bitação”, também é abrangida pela nova le-
gislação. Ressalta o texto aprovado que as

relações pessoais enunciadas independem
da orientação sexual.

Para a concessão do direito de transferência
é necessária cópia do boletim de ocorrência
registrado na Polícia Civil que formaliza de-
núncia de violência doméstica e familiar.

Escola
garantida

para filhos 
da violência

O que diz 
a nova lei

A matrícula em escolas públicas perto de casa é garantida pela Lei 103/2014

Bruno Lessa ao defender a aprovação da lei que apoia mulheres vítimas de violência
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal,
através do projeto de lei 50.046/2013, dis-
põe sobre a obrigatoriedade de os esta-
belecimentos varejistas que vendam
alimentos embalados em Niterói terem dis-
poníveis para o consumidor balanças para
conferência do peso dos produtos.

As balanças serão de uso exclusivo pelos
consumidores e deverão ficar instaladas
em local de fácil visualização e acesso
dentro do estabelecimento. 

O setor de atendimento ao consumidor lo-
calizado no estabelecimento deverá rece-
ber e conferir eventuais reclamações
sobre atenção do peso dos alimentos.

“O projeto visa resguardar o direito de o
consumidor pagar somente pelo peso real
dos alimentos embalados. Não são inco-
muns estabelecimentos que etiquetam os
alimentos embalados com peso diverso,
superior ou real. A iniciativa surgiu no sen-
tido de permitir um maior controle por
parte do cliente daquilo que está sendo
adquirido”, diz Bagueira. O não cumpri-
mento desta lei pelo comércio local impli-
cará em multa conforme é determinado
pelo Código Tributário Municipal, e apli-
cada em dobro no caso de reincidência.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apresen-
tou o projeto de lei 329/2013, cujo artigo
1º reconhece como de utilidade pública a
Federação das Associações de Bodybui-
ding, Culturismo, Musculação e Fitness.
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) tem sua sede na Rua Co-
ronel Gomes Machado, no Centro de Ni-
terói, e, provisoriamente, na Rua Antônio
Alves Belmont, em Maria Paula. 

Assegura o autor da proposta em sua jus-
tificativa que a Federação desenvolve nu-
merosas atividades que visam ao incentivo
cultural e esportivo, com atletas de ponta,
bem como pessoas comuns. 

Desenvolve ainda projetos, cursos, even-
tos culturais, esportivos e wokshops in-
formativos, firmando convênios médico,
fisioterápico e nutricional no município de
Niterói e em todo Estado do Rio de Ja-
neiro. 

A entidade promove também eventos com
premiações variadas, sendo pioneira em
preparar atletas e atividades físicas com a
participação de cadeirantes e pessoas
com deficiência, bem como promover o
desenvolvimento de atividades físicas pro-
fissionais entre mulheres.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é o autor do projeto de lei 10/2010. Se
aprovado em plenário e sancionado pelo
Executivo, fica determinado que as con-
sultas médicas e exames de saúde sejam
realizados no prazo máximo de três dias.
A medida é válida para pacientes com
idade superior a 65 anos, portadores de
deficiência física e gestantes. 

Pela justificativa da matéria o objetivo
desta proposição é “agilizar a marcação
de consultas médicas e exames de saúde
para os pacientes com mais 65 anos, por-
tadores de deficiência e mulheres grávi-
das, uma vez que necessitam de urgência
para tais procedimentos e a espera pode
prejudicar o tratamento médico”. 

O vereador Beto da Pipa também é autor
do projeto de lei 41/2005 que isenta da co-
brança do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU), em cada exercício, o
contribuinte que comprovar a adoção de
criança ou adolescente portador de ne-
cessidades especiais, interraciais ou
grupo de irmãos. 

Beto preside a Comissão Permanente de
Urbanismo, Obras, Serviços Públicos,
Transportes e Trânsito da Câmara.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, junto
com Verônica Lima, é autor do projeto
41/2014. Pela proposta ficam obrigados os
funcionários das creches, UMEIS e outros
espaços públicos sob a responsabilidade
da Secretaria Municipal de Educação e da
Fundação Municipal de Educação a co-
municar ao Conselho Tutelar sobre vio-
lência ou indícios de violência contra a
criança. 

Deverá ser respeitado o sigilo da informa-
ção, devendo o educador agir de forma
responsável, discreta e de imediato. 

“Combater a violência contra a criança e
adolescente é dever de toda a sociedade
e do Estado. Os educadores que atuam di-
retamente com as crianças no seu dia-a-
dia têm condições de perceber as
mudanças de comportamento que possam
ser indícios de violência e maus tratos”,
afirma o vereador Cal. 

Ampliar a proteção a crianças e adoles-
cente, lembra ele, “é um dever e uma ur-
gência política e social que deve ser
sempre incentivada, até que os índices e a
cultura política seja outra, a de todos pro-
tegerem as crianças, elevando a nulo os
casos de violência desse gênero”.

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite do
projeto 162/14 sobre o transporte rodo-
viário de produtos perigosos feito pelas
ruas de Niterói. Para a realização do
transporte de cargas perigosas, incluindo
o percolato ou chorume derivado dos re-
síduos sólidos de aterros sanitários, os
expedidores e transportadores deverão
obter o devido licenciamento ambiental
municipal. 

Considera-se carga perigosa aquela com-
posta por produtos de todas as classes de-
finidas pela Agência Nacional de Transporte
Terrestre. A obtenção da licença ambiental
não exime o transportador da responsabi-
lidade por danos causados pelo veículo,
equipamento de transporte ou produtos
perigosos, nem isenta o expedidor da res-
ponsabilidade pelos danos causados ex-
clusivamente pelos produtos perigosos,
quando agir com imprudência, imperícia
ou negligência. 

“Produto perigoso é toda e qualquer subs-
tância que, dadas, às suas características
físicas e químicas, possa oferecer, quando
em transporte, riscos à segurança pública,
saúde de pessoas e meio ambiente, de
acordo com os critérios de classificação da
ONU”, explica o vereador.

Bruno Lessa (PSDB) Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha pre-
tende, através do projeto de lei 168/2014,
instituir no município de Niterói o “Projeto
Nasce uma Criança, Nasce uma Árvore”.
Mediante disponibilização da Prefeitura,
deverá ser entregue ao pai ou à mãe do
bebê, uma muda de árvore, devendo ser
uma frutífera em cada três delas, a todo
nascimento em maternidade da cidade,
pública ou privada, para ser plantada em
local apropriado. 

A muda de árvore será entregue ao pai ou
à mãe da criança que expressamente a re-
querer, em até 90 dias após o nascimento
do bebê, observada ainda, a disponibili-
dade da Prefeitura, sob pena de, após o
prazo cessar a obrigação do Poder Exe-
cutivo. 

“Cidade arborizada é sinônimo de melho-
ria na qualidade de vida de seus muníci-
pes, dessa forma, tal premissa também
incube ao cidadão, não somente à Admi-
nistração Pública. Assim, esse projeto visa
contribuir para a melhoria das condições
da cidade, convergindo com as políticas
públicas ambientais. Valendo lembrar que
a cidade dispõe do Horto Botânico, locali-
zado no Fonseca, para a distribuição das
mudas”, afirma Emanuel.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas, com o projeto
de lei 13/2014 pretende criar, no âmbito da
Secretaria Municipal de Assistência Social,
o Banco da Acessibilidade, destinado a fi-
nanciar a compra de equipamentos e
adaptar instalações para uso de pessoas
portadoras de deficiência e adaptar insta-
lações. 

A inclusão de portadores de deficiência no
programa a ser criado será limitada a
quem tenha renda mensal de até dez sa-
lários mínimos. O Poder Executivo estará
autorizado a firmar convênios com a União
e o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
tendo em vista sua obtenção, bem como
de bens móveis e imóveis. 

O Banco deverá atuar como intermediário
entre os beneficiários do programa e insti-
tuições públicas e privadas que ofereçam
crédito para melhorar a qualidade de vida
dos deficientes. São isentos do paga-
mento de taxas as licenças para execução
de obras decorrentes de financiamento do
Banco da Acessibilidade ou projetada para
adaptar ambientes para ´pessoas porta-
doras de deficiência. Nenhuma taxa po-
derá ser cobrada pela intermediação de
serviços prestados no Banco de Acessibi-
lidade de Niterói.

Henrique dos Santos Vieira Lima, aguarda
o trâmite do projeto de lei 151/2014, pro-
tocolado e apresentado em parceria com
os vereadores Bruno Lessa, Paulo
Eduardo Gomes e Renatinho, que dispõe
sobre a gratuidade para idosos no trans-
porte público municipal em Niterói. 

Se aprovado em plenário e sancionado
pelo Executivo, os idosos com idade a par-
tir de 65 anos, para ter acesso à gratui-
dade no transporte público, deverão
apresentar qualquer documento pessoal
que faça prova de sua idade. Ficará proi-
bida, para o acesso ao direito à gratui-
dade, qualquer outra exigência. 

O acesso dos idosos deve se dar através
da porta definida como sendo de entrada
em cada coletivo. Caso o idoso apresente
dificuldade para passar pela catraca, a en-
trada poderá ser feita através da porta de
saída. 

“Está claro que a obrigatoriedade de ca-
dastramento de idosos com fins ao acesso
ao direito à gratuidade, como o estabele-
cido pelo Decreto 11.291/2012, da Prefei-
tura de Niterói, é ilegal na medida em que
contraria dispositivo legal hierarquica-
mente superior”, afirma Henrique Vieira.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor da indi-
cação legislativa 109/2014 a qual obriga
as unidades básicas de saúde, unidades
de pronto atendimento, prontos-socorros
e ambulatórios do município de Niterói a
fixarem placas informando a escala de
médicos e as suas respectivas especiali-
dades de atendimento. 

As placas informativas devem medir, no
mínimo, 50 cm x 70cm e conter as infor-
mações sobre indicação dos médicos que
prestarão atendimento por período de tra-
balho; suas respectivas especialidades clí-
nicas; período de atendimento; indicação
do responsável pela publicação da escala
e o seu respectivo telefone para contato; e
dados do responsável pela unidade de
atendimento e o seu respectivo telefone.

“Não há dúvida de que em todas as uni-
dades de saúde há sempre deficiência
de, pelo menos, um profissional. Diaria-
mente, centenas de pessoas amanhe-
cem nas filas para serem atendidas nas
unidades públicas de saúde. Normal-
mente, as informações aos pacientes são
passadas por seguranças ou guardas de
plantão. As placas informativas não re-
solvem, mas ajudam a informar”, acredita
Jayme Suzuki.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

2622-9742
Gabinete 89
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José Vicente Filho (PROS) Leonardo Giordano (PT)

José Vicente Filho em parceria com o ve-
reador Luiz Carlos Gallo, apresentou o
projeto de lei 19/2014, para que o paga-
mento mensal de aposentadorias e pen-
sões pelo município de Niterói ocorra,
obrigatoriamente, sempre um dia antes do
início do pagamento dos funcionários da
ativa. 

Em parágrafo-único admite-se que, por
motivo de força maior, o pagamento dos
aposentados ocorra na mesma data do
pessoal da ativa, jamais após. 

O município adotará ações no sentido de
que o pagamento do pessoal ativo, inativo
e pensionistas seja feito em, no máximo,
dois dias e, preferencialmente, no mesmo
mês de referência. É vedado que o paga-
mento mensal a que se refere esta lei ul-
trapasse o dia cinco do mês subsequente,
exceto em casos de calamidade pública
devidamente reconhecida. “O presente
projeto de lei tem o propósito de corrigir
uma distorção histórica, uma injustiça de
que são vítimas os aposentados e pensio-
nistas do município de Niterói. Justamente
quem mais necessita são os últimos a re-
ceber seus proventos, quando, em outras
épocas, tinham a primazia de ser os pri-
meiros a receber”, diz José Vicente.

Leonardo Soares Giordano, presidente da
Comissão Permanente de Cultura, Comu-
nicação e Patrimônio Histórico da Câmara
de Niterói, recebeu para um debate repre-
sentantes da arte urbana da cidade. A reu-
nião teve como objetivo principal aprimorar
e ampliar iniciativas que já beneficiam os
artistas de rua, como a lei que faz da ci-
dade município pioneiro na arte do grafite
em relação aos outros municípios do Bra-
sil. Ela autoriza a pintura de grafite em pi-
lares dos viadutos, pontes, passarelas,
pistas de skate e muros públicos selecio-
nados, proposta pelo vereador e aprovada
no fim do ano passado. 

“Queremos criar condições de legitimar
uma atividade que é expoente em Niterói,
mas ainda não está institucionalizada.
Nesse sentido, por que não criar uma
Companhia Pública de Arte Urbana, assim
como já existe para o balé, por exemplo?”,
sugere Giordano. 

Para o Produtor Cultural Felipe Garcez, o
diálogo traduz um anseio antigo que é es-
sencial à arte da rua, sendo “um avanço
ter espaços legítimos para grafitar sem
levar pancada. As leis e as propostas di-
minuem o grau de conflito e coíbem a vio-
lência contra o artista”, disse. 

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Pastor Ronaldo (PROS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, aguarda um parecer da Comissão
de Educação e Cultura para o projeto de
lei 228/2013. Pela proposta fica declarada
como patrimônio imaterial da cidade a Pri-
meira Igreja Batista de Niterói. 

“A Igreja Batista foi organizada pela matriz
do Rio, em 1892, com sete membros,
sendo seis mulheres. Ela se reunia na
casa do missionário William Buck, que foi
o pastor que a organizou, e se situava na
atual Rua Saldanha Marinho. O apoio das
senhoras da igreja era considerável, e já
em agosto de 1893, foi organizada a pri-
meira Sociedade de Senhoras do Brasil,
depois denominada Sociedade Feminina
Missionária”, lembra Pastor Ronaldo. 

Em 1901, a Igreja sofreu cruel persegui-
ção, tendo seus móveis, púlpito, pertences
e diversos utensílios queimados na rua.
Na época, a igreja se reunia na Rua São
Lourenço e dirigia os trabalhos o pastor
Florentino Rodrigues da Silva. Portanto,
pelo inegável trabalho realizado na evan-
gelização e na assistência social e cultural
em nossa cidade, onde ao longo dos anos
tem abençoado milhares de pessoas e por
muitos outros motivos é que propomos
este projeto de lei”, conta o Pastor.

2613-6814
Gabinete 50
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes, em parceria com
os demais vereadores do PSOL, apresen-
tou o projeto 137/2014, através do qual
fica criado o Conselho Municipal de Co-
municação Social, responsável pelas atri-
buições do Poder Público Municipal em
matéria normativa, deliberativa e de pla-
nejamento setorial ligada a assuntos de
comunicação social, radiodifusão, teleco-
municação, impressos, internet, inclusão
digital, convergência, observada a com-
petência que lhe confere a legislação es-
pecífica. 

O Conselho terá as atribuições de formu-
lar, quando solicitado ou por iniciativa pró-
pria, estudos, pareceres, recomendações
e apresentar proposições que contribuam
para uma melhor aplicação e cumprimento
das normas constitucionais contidas no
capítulo referente à comunicação social,
radiodifusão e telecomunicação. 

“Pretendemos ampliar o acesso a bens
culturais mobilizadores através da infor-
mação, fortalecendo uma visão crítica
sobre a realidade e acompanhando as ino-
vações tecnológicas do setor, aperfei-
çoando a política municipal de
comunicação com base em princípios de-
mocráticos”, diz Paulo Eduardo.

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 aplicados, prioritariamente,
nas seguintes ações: aplicação em finan-
ciamento para reforma em moradia; reti-
rada de moradores de área de risco; e,
implementação de políticas públicas para
redução dos índices de vulnerabilidade
econômica e social. 

“O projeto visa diminuir os índices de po-
breza no município através da criação de
um fundo oriundo de recursos do ISS, ob-
jetivando a garantia ao direito de habita-
ção daquela parcela da população menos
favorecida. Será ainda destinado a consti-
tuir receitas visando ao desenvolvimento
de ações para redução da pobreza ex-
trema e das desigualdades sociais no mu-
nicípio, bem como para a realização de
políticas públicas voltadas ao tema”, re-
vela Priscila.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara para análise e aguarda parecer das
comissões permanentes para o projeto de
lei 158/2014. Pela proposta do vereador,
que preside a Comissão de Educação ,
Ciência, Tecnologia e Formação Profissio-
nal, os proprietários de imóveis, quer
sejam comerciais ou residenciais, dentro
do Município de Niterói, ficam obrigados a
afixar em lugar visível, junto à entrada prin-
cipal, a numeração do prédio recebida da
Prefeitura, quando de seu registro no ca-
dastro de imóveis. 

A numeração deverá seguir minimamente
a padronização de tamanho de 10 centí-
metros de altura. O não cumprimento ao
disposto nesta lei acarretará na aplicação
de multa, com valor estipulado pelo Exe-
cutivo Municipal. 

“O presente projeto de lei tem como obje-
tivo principal a necessidade de facilitar a
visualização da numeração dos prédios
nas ruas da cidade para carteiros, taxis-
tas, entregadores de mercadorias em
geral e até mesmo de visitantes. O que se
vê hoje é uma total falta de padronização
que atrapalha a todos”, explica Paulo Hen-
rique.

Paulo Henrique (PPS)

2620-3732
Gabinete 87
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Renatinho (PSOL) Rodrigo Farah (PMDB)

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
aguarda o trâmite do projeto 105/2014 que
considera patrimônio cultural de natureza
imaterial de Niterói o esporte bola pesada. 

O Departamento de Documentação e De-
fesa dos Bens Culturais, da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, procederá ao registro
do patrimônio cultural no livro de tombo
das formas de expressão, conforme o dis-
posto na Lei Municipal 2.631/2009, que al-
terou a Lei Municipal 827/1990. 

A matéria tem coautoria dos vereadores
Henrique Vieira e Paulo Eduardo Gomes.

“O esporte bola pesada surgiu em Niterói,
em 1924, podendo até hoje serem vistas
nas praias de nossa cidade, em especial
em Icaraí, partidas desse tradicional e tí-
pico esporte. Conhecido no passado como
bola atlética, teve o esporte o seu primeiro
torneio em 1925, organizado pelo Clube
Atlético Icaraí. Inicialmente praticado em
Niterói, o esporte atravessou as fronteiras
do município, conquistando praticantes em
outras praias de nosso estado. Hoje a bola
pesada passa por grandes dificuldades,
pois a bola precisa ser improvisada já que
o fabricante não produz mais bolas para
este esporte”, destaca o vereador.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do projeto 57/2011 que obriga o uso de
crachá de identificação, uniforme e autori-
zação a todos os vendedores ambulantes
nas praias de Niterói. O artigo 1º deixa
claro que é obrigatório o uso dos novos
elementos legais para o exercício da ativi-
dade. O crachá de identificação e o uni-
forme, assim como a autorização, serão
fornecidos pela Secretaria Municipal de
Ordem Pública, licenciadora e fiscaliza-
dora, mediante o pagamento de taxa pelo
requerente quando da solicitação. 

Estão isentos da taxa de autorização os
deficientes físicos, assim comprovados
através de laudo médico; e as pessoas
idosas com idade igual ou superior a 60
anos. 

“Por conta do disposto no Código de Pos-
turas Municipal é importante destacar a
preocupação da Administração atual sobre
o controle, as regras e o ordenamento
desta importante atividade que movimenta
o comércio através dos ambulantes, daí
porque não esquecermos que este con-
trole também contribuirá de forma a mini-
mizar os riscos à população, não só e
principalmente quanto à saúde pública
como também à segurança”, diz Cariello.

Rodrigo Flach Farah é o autor do projeto
de lei 339/2011 que institui o Festival de
Gastronomia do Mar no Calendário oficial
do município de Niterói. Pelo projeto, o
Festival será comemorado na primeira se-
mana de dezembro de cada ano. 

O Festival de Gastronomia do Mar tem
como objetivo difundir a importância do
consumo de peixes e frutos do mar para
uma melhor qualidade de vida e os bene-
fícios à saúde. 

Em seu artigo 3º assegura que cabe ao
Poder Executivo baixar as normas regula-
mentares ao presente projeto de Lei. 

Na mesma linha de ação, o vereador tam-
bém é autor do projeto de lei 40/2013, que
altera o parágrafo único do artigo 110, da
Lei 2.624, de 29 de dezembro de 2008, re-
ferente ao Código de Posturas do Municí-
pio de Niterói, que passaria a ter a
seguinte redação: “Ficam definidos neste
artigo os seguintes logradouros abaixo,
podendo o Poder Executivo criar, por de-
creto, novos locais de interesse turístico,
cultural ou gastronômico”. As áreas abran-
gidas ficam em São Francisco, São Do-
mingos, Icaraí, e a Avenida Carlos
Ermelindo Marins, em Jurujuba.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Waldeck Carneiro (PT)

Waldeck Carneiro da Silva é autor do pro-
jeto 64/2012 que dispõe sobre a obrigato-
riedade de afixação de cartaz com os Dez
Passos Para Uma Alimentação Saudável,
estabelecidos pelo Ministério da Saúde,
em restaurantes e lanchonetes de Niterói.

O cartaz deverá ser colocado em local de
fácil visibilidade para os clientes. Os Dez
Passos definidos pelo Ministério são a rea-
lização de três refeições (café da manhã,
almoço e jantar) e dois lanches saudáveis
por dia. 

Também deve ser incluída diariamente
seis porções do grupo de cereais (arroz,
milho, trigo, pães e massas), tubérculos
como as batatas e raízes, como a man-
dioca, dando preferência aos grãos inte-
grais e aos alimentos naturais. 

“A conscientização acerca dos hábitos ali-
mentares é pauta de grande relevância na
sociedade, principalmente nos últimos anos.
Pesquisas de órgãos especializados apon-
tam sensível queda na qualidade da alimen-
tação da população, o que se deve muitas
vezes à falta de conscientização alimentar,
podendo levar a patologias e epidemias
preocupantes, como o caso da obesidade in-
fantil e do diabetes”, diz Waldeck.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT)

Tânia Regina Pereira Rodrigues é autora
do projeto de lei 152/2014 que trata da o-
bri gatoriedade de ser destinado um local
exclusivo nas praças de alimentação de
centros comerciais, shopping centers, hi-
permercados e restaurantes, para pessoa
com deficiência física motora ou pessoas
com mobilidade reduzida. 

Todos os centros comerciais, shopping
centers, hipermercados e restaurantes
devem destinar, entre suas mesas e ca-
deiras, um jogo a cada 20 existentes nas
praças de alimentação como local exclu-
sivo para pessoa com deficiência motora,
cegos ou mobilidade reduzida. 

Considera-se pessoa com deficiência
aquelas que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física motora, os quais
em interação com diversas barreiras
podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de con-
dições com as demais pessoas. 

A não observância ao disposto nesta Lei,
caso aprovada, sujeitará aos infratores a
multa de mil Unidades Fiscais de Niterói,
aplicada em dobro em cada reincidência e
recolhida ao Fundo Municipal da Pessoa
com Deficiência.

Verônica dos Santos Lima é autora do pro-
jeto de lei 146/2014 para que todos os veí-
culos automotores comprados ou
alugados pelo Poder Público municipal te-
nham equipamentos de GPS. 

Esses equipamentos de GPS ficarão sem-
pre ligados, salvo por motivo justificado
por escrito pelo responsável. O único caso
em que o GPS poderá ficar desligado será
com o veiculo automotor estacionado em
local determinado pelo responsável. 

No caso de descumprimento do estabele-
cido, sendo desligado o GPS sem justifi-
cativa por escrito, o servidor ficará
passível de sofrer sanções administrati-
vas. Ficará a critério do Poder Executivo
regulamentar a presente lei em tempo que
lhe couber. 

“Com essa obrigatoriedade, a sociedade
e os outros Poderes, poderão fiscalizar o
uso dos veículos utilizados em serviço, ou
seja, a fiscalização para que os veículos a
serviço do Poder Público atendam a sua
finalidade. Com essa possibilidade de fis-
calização, serão inibidos desvios de fun-
ção dos equipamentos públicos, no caso,
os veículos”, justifica seu projeto a verea-
dora Verônica Lima.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10

39_JULHO_Revista Camara_39 CAMARA Niteroi juLho 2014  4/9/2014  17:41  Page 14



1515

No limite entre terno, gravata e o avental, o Di-
reito da lugar à Arte. De homem das leis a ar-
tesão da madeira. Ademas Pereira da Costa
Neto, procurador da Câmara de Vereadores,
“num talho de formão” transforma-se em Ade-
mas Abiã, o artista plástico. Há 14 anos ele pre-
cisou de uma válvula de escape para as
tensões do dia a dia e, o que começou como
passatempo, vai aos poucos ganhando espaço
na vida do homem. Ademas mostra todo seu
talento ao entalhar madeira. Mandalas, rostos
humanos, imagens abstratas em madeira va-
zada. Tudo vira arte pelas mãos do “procurador
de formas”.

— Quando chego em casa e entro na oficina
esqueço os problemas. Coloco a emoção para
funcionar lembrando do meu avô, que também
trabalhava com madeira. Eu sempre gostei de
marcenaria, mas não acreditava no meu po-
tencial — confessa Ademas.

Foram mais de 20 anos atuando na área cri-
minal do Direito. Como procurador já está há
34 anos exclusivamente no Legislativo. Presi-
dente da Comissão Permanente de Processo

Disciplinar, voltada para funcionários, e pres-
tando assessoramento em casos que envol-
vem parlamentares. Na Casa já dirigiu o
Departamento de Administração, chefiou a
Procuradoria Administrativa e foi um dos res-
ponsáveis pela implantação da Coordenadoria
de Defesa do Consumidor (Codecon).

Ademas foi o autor do parecer técnico que cul-
minou com a cassação da então vereadora
Aparecida Domingos; teve ainda atuação ativa
na decisão judicial que determinou a desocu-
pação do plenário, em agosto de 2013. Na Co-
decon fez parte da equipe que prendeu
vendedores de carnê sob acusação de este-
lionato, quando atuavam no Centro de Niterói.

O Ademas Abiã, que no sincretismo religioso
significa “aquele que inicia um novo caminho”,
resolveu seguir a filosofia cigana em sua vida
e adotou o brinco como adorno. Aos 53 anos e
pai de uma futura advogada de 24, o Ademas
procurador admite que a arte humanizou o ju-
rista.

— O artista conversa com o jurista antes de um

parecer. A arte purifica nossas decisões. Che-
guei a sofrer críticas e pressão da família para
que abandonasse a ideia de investir na arte.
Hoje estaria arrependido, tanto pelo prazer
quanto pelo lado financeiro. Fazer arte pode
ser compensador de todas as formas — conta
Ademas.

Desde o primeiro prêmio na Academia Flumi-
nense de Belas Artes, com uma obra que faz
releitura de tela do pintor argentino naturalizado
brasileiro, Caribé, as conquistas foram se mul-
tiplicando. O quadro de São Jorge exposto nas
paredes da Toca da Gambá, tradicional reduto
do samba de raiz em Niterói, também é de au-
toria de Ademas. Os troféus distribuídos du-
rante o recente campeonato de bodyboarding
tiveram assinatura de Abiã.

Com o mapa do Brasil preenchido por espéci-
mes da fauna e da flora brasileira faturou o pri-
meiro lugar no Salão de Belas Artes Brasil e
Suas Regiões, há cinco anos. O artista transita
entre o contemporâneo e o clássico com ca-
racterísticas retrô produzindo mandalas florais,
rostos, animais, troféus, e até móveis.

Criação
no talho certo 
do formão

na madeira Procurador e artista plástico, Ademas Pereira da Costa Neto mostra seu talento em entalhar madeiras

A poetisa e atriz Eda Damásio lança dia 8 de setembro, às 19 horas, no
saguão da Câmara de Vereadores, o livro “César de Araújo – Memó-
rias e Poemas”. Perseguido e preso na época do período ditatorial,
César de Araújo teve 12 obras publicadas, organizou duas antologias,
além de ter participado de vários movimentos culturais. Recebeu o Tí-
tulo de Cidadão Niteroiense conferido pelo Legislativo. Morto em 2006,
o poeta capixaba, morou e sempre se dedicou à cultura em Niterói.

Conhecido, também, por sua arte de interpretar poesia, César influen-
ciou uma geração de escritores e artistas. Como estudante de Direito
da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi atuante na luta contra
a ditadura usando a poesia como arma de protesto, sendo conhecido

como o Poeta Universitário do Brasil, após publicação dos poemas
“Canto de Morte” e “Enterro do Menino de Belém”, pelo jornal A Tribuna
da Imprensa, em homenagem a Edson Luiz, estudante morto pela po-
lícia.

Escolhido para representar o Estado do Rio de Janeiro no 1°Encontro
Nacional de Poetas, em Fortaleza, foi preso ao ler seu poema “Da Li-
berdade”, que havia sido premiado no I Festival de Poesia Falada em
Niterói. Toda a edição do livro editado na época foi queimada. Apesar
da perseguição sofrida, a anistia só lhe foi concedida depois de sua
morte. Foi diretor da Casa de Cultura Euclides da Cunha, em Cantagalo,
tendo que abandonar o trabalho devido à perseguição política. Foi di-
retor Cultural da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Centro
Orcal de Cultura e Arte, e dirigiu também a Casa Norival de Freitas.

Poeta universitário
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

16 — Julho de 2014

Depois de Zilda Arns, tema

da edição passada de Câ-

mara em Revista, apresenta-

mos agora sobre outra

mulher. Perfis diferentes,

mas ambos marcantes em

suas trajetórias. Por iniciativa

do vereador Afrânio Siqueira,

através do projeto de lei

307/1995, a niteroiense Leila

Roque Diniz passou a fazer

parte das personalidades

que emprestam seu nome às

honrarias oferecidas pelo

Poder Legislativo Municipal.

Aprovada pela resolução

2.210/95, é sempre conce-

dida à profissionais de artes cênicas, como diretores, auto-

res, roteiristas, iluminadores, atores ou atrizes. A entrega da

medalha Leila Diniz deve ser realizada em sessão solene no

dia 25 de março, data de nascimento da atriz.

Entre algumas personalidades agraciadas com a medalha

estão a mais famosa garota de Ipanema, Helô Pinheiro; a

atriz Nicette Bruno; a cantora Baby Consuelo, a Baby do Bra-

sil; a professora de dança Helfany Peçanha; os atores Luiz

Carlos Tourinho, Isaac Bardavid, Murilo Benício e Procópio

Ferreira; o cineasta Nelson Pereira dos Santos; os cantores

Daltro e Biafra; o autor de novelas Manoel Carlos; e o ator,

compositor e poeta Mário Lago, imortalizado pelos versos

da canção “Amélia”. Também foram agraciados o artista

plástico Cláudio Valerio; e o ator de artes cênicas circenses,

George Savalla Gomes, o Palhaço Carequinha.

A breve história de Leila Diniz “foi como um terremoto a sa-

cudir os usos e costumes da sociedade brasileira – espe-

cialmente nos anos 60, quando ela se transformou no maior

ícone da liberdade feminina. O mundo ouvia rock’n’roll, o

Brasil irradiava a bossa nova e Leila desafiava, enfrentava,

estimulava e divertia os brasileiros com atitudes e simbo-

lismo”, conta a reportagem “A revolução pela alegria”, publi-

cada na Revista Isto é Gente.

Como atriz, tornou-se musa do

embrionário cinema novo, mo-

vimento que propunha o rompi-

mento dos padrões estéticos

adotados até então – com base

forte no modelo hollywoodiano.

No plano pessoal, desafiava re-

gras que julgava impostas: era

capaz de dizer palavrões em

público, dar entrevistas em que

revelava preferências sexuais

ou trocar de namorado sem dar

satisfações a ninguém. Em

1969, em entrevista ao jornal al-

ternativo Pasquim, motivou a lei

de censura prévia, apelidada de Decreto Leila Diniz, produ-

zida pelo ministro da Justiça, Alfredo Buzaid. “Você pode

amar muito uma pessoa e ir para a cama com outra. Já

aconteceu comigo”, dizia.

Sua imagem mais célebre, de 1971, na qual posou grávida

de biquíni, na Praia de Ipanema, tinha o ineditismo incômodo

que levou-a a ser acusada por feministas de servir aos ho-

mens. A esquerda a considerava artificial e a direita, imoral.

Leiluska, como era chamada pelos amigos, saiu de casa aos

17 anos para morar com o cineasta Domingos de Oliveira,

que a dirigiu em “Todas as Mulheres do Mundo” (1966).

Mais tarde, casou-se com o também cineasta Ruy Guerra,

pai de sua única filha, Janaína. Sete meses depois do nas-

cimento da menina, Leila morreu em um acidente aéreo com

o avião da Japan Airlines que explodiu perto de Nova Déli, na

Índia. A atriz voltava da Austrália, onde participara do Festi-

val Internacional de Adelaide para promover o filme “Mãos

Vazias”. Leila havia antecipado o vôo de volta por causa da

saudade que sentia da filha. “Mãe devotada, morreu aos 27

anos e deixou um exemplo para sua geração: Leila viveu a

vida com autenticidade, espontaneidade, irreverência, ale-

gria e muita paixão”.

Leila Diniz,  patrona dos
artistas do circo ao teatro
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