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Defesa do consumidor

Com uma missa em ação de graças na
Igreja de Nossa Senhora da Conceição,
mesmo local onde foi realizada a primeira
sessão de instalação, a Câmara de Verea-
dores de Niterói festejou seus 197 anos de
existência. Na homilia, monsenhor Os-
waldo Motta disse estar pedindo a Deus
para que “ilumine as decisões dos legisla-
dores’. Páginas 2 e 3

Missamarca
os 197 anos 
da Câmara

Monsenhor Oswaldo Motta celebra a missa pelos 197 anos da Câmara de Niterói

Comissões
marcam agenda
até novembro
As comissões de Saúde e Bem-
Estar Social; Educação, Ciência e
Tecnologia; e de Fiscalização das
Fundações, Autarquias e Empresas
Públicas já agendaram suas reu-
niões até novembro. Página 5

Vereadores
derrubam veto à
emenda no PME
Depois de muita polêmica, o Plano
Municipal de Educação (PME) foi
aprovado. A Câmara derrubou o veto
parcial do Executivo a uma emenda
que proibe a utilização de material
sobre discussão de gênero. Pág. 4

Construir só
com água, luz e
gás garantidos  
Já está em vigor a Lei Municipal
3.217/16, de autoria do vereador
Daniel Marques, que somente per-
mite a licença de novos prédios se
estiverem garantidos os serviços
públicos essenciais. Página 5

Taquígrafas 
de Macaé visitam
a Câmara
Um grupo de taquígrafas de
Macaé visitou a Câmara de Ve-
readores de Niterói, onde conhe-
ceram o Legislativo da cidade e
trocaram experiências com as pro-
fissionais niteroienses. Página 6

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) da Câmara de Vereadores de Niterói reabriu para
atendimento ao público depois de passar por uma reforma em suas instalações para dar maior conforto aos
usuários. Foram criadas salas de atendimento, audiência e coordenação. A Codecon funciona em um anexo
nos fundos da Câmara, onde funcionários treinados prestam atendimento à população. Recentemente tam-
bém criou um Núcleo de Mediadores Judiciais e uma Comissão de Ajuda aos Superendividados. Página 7
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Comissões Permanentes:

Cenário onde a primeira sessão legislativa de Ni-
terói foi realizada, a Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Conceição, no Centro, foi palco da missa pelos
197 anos de instalação da Câmara de Vereadores.
Na homilia em ação de graças, celebrada
pelo monsenhor Oswaldo Motta, desejo para “que
Deus ilumine as decisões dos legisladores”.

Participaram do ato religioso o presidente do Le-
gislativo niteroiense, vereador Paulo Bagueira; os
colegas de plenário Beto da Pipa e Emanuel
Rocha; e o ex-vereador Jorge Issa. Funcionários
da Câmara, familiares e amigos também participa-
ram da cerimônia.

— Vivemos um momento de redescoberta da iden-
tidade humana em meio a uma crise moral, política
e econômica. Que nossos legisladores sejam guia-
dos pelo poder divino para que todo trabalho seja
em benefício da população — disse o monsenhor.

Após a missa funcionários, vereadores e convida-
dos posaram para fotos na Praça da República e
participaram de coquetel no Espaço Vereador João
Batista da Costa Sobrinho, na parte interna da Câ-
mara. A primeira Ata de Instalação foi mostrada aos
presentes durante a confraternização.

— Por conta da Olimpíada do Rio de Janeiro não
fizemos o tradicional dia de ação social na Câmara.
Mas o simbolismo de lembrar essa data como fun-
damental para a Democracia não pode ser esque-
cido. Temos divergências, temos posições distintas,
mas aqui debatemos, buscamos o melhor para a ci-
dade. Toda a Câmara, todos os vereadores estão
de parabéns — disse Bagueira.

A celebração de aniversário já é uma tradição da
Câmara de Vereadores, cuja existência remonta
aos tempos de quando a Corte Portuguesa se
instalou no Rio de Janeiro. Nessa época foi
criada a então Vila Real da Praia Grande, que
recebeu o juiz de fora José Clemente Pereira e

197 ano
com missa
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nos da Câmara festejados
issa onde ela foi instalada

Monsenhor Oswaldo Motta, pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, celebra a missa em ação de graça pelos 197 anos de fundação da Câmara de Vereadores de Niterói

foram escolhidos os três primeiros vereadores.
Uma festa religiosa realizada na mesma igreja
marcou a instalação do legislativo.

Nas palavras do monsenhor Oswaldo Motta o
livro de Deuteronômio, que tratava das leis dos
povos de Israel, ditava o caminho e guiava go-
vernantes e governados em todos os momentos.

— Apesar de todas as dificuldades e intolerâncias
dos homens o respeito aos valores individuais e
aos preceitos democráticos estão sendo levados
em conta hoje em dia. O estado de direito está

na pauta do dia — lembrou o monsenhor.

Em seus 197 anos de existência, a Câmara
de Vereadores de Niterói mudou de endereço
por diversas vezes. Das casas de Elena Ca-
semira, Felipe Correia e Joana Helena Teo-
dora da Cunha ao Palacete de José Maria
Pinto Peixoto. Passando pelo Jardim São
João, pelas ruas da Praia, Saldanha Marinho,
Visconde de Itaboraí, e Conceição, com pos-
sível passagem pela Praça Martim Afonso de
Souza até o endereço atual, foi um longo ca-
minho.

Quando, em 1834, o presidente da pro-
víncia, Joaquim José Rodrigues Torres, o Vis-
conde de Itaboraí, convocou eleições para
deputados da província, a Câmara passou a di-
vidir espaço com a Assembleia. O mesmo ato
de convocação ordenava que os eleitores da
província se reunissem em seus distritos elei-
torais e elegessem 36 membros para compor a
Assembleia Legislativa Provincial. Após as elei-
ções dos deputados para a legislatura da pro-
víncia, foi instalada a primeira Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, no Palacete de
São Domingos, em 1835.
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Idas e vindas, muita confusão, audiências e
sessões e, finalmente, o Plano Municipal de
Educação (PME) para o decênio 2016/2026
foi aprovado. Apesar da pressão de movi-
mentos LGBTs e do veto do prefeito Rodrigo
Neves (PV), a questão em torno da diversi-
dade de gênero ficou fora do texto original.

Em sessão extraordinária convocada pelo
Poder Legislativo a pedido do Executivo, em
pleno recesso parlamentar, o veto foi derru-
bado. A Emenda 98, de autoria do vereador
Carlos Macedo, voltou ao texto prevendo a
“proibição de distribuir, utilizar, expor, apre-
sentar, recomendar, indicar e divulgar livros,
publicações, projetos, palestras, folderes,
cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer
tipo de material, lúdico, didático ou paradi-
dático, físico ou digital, que versem sobre o
termo gênero, diversidade sexual e orienta-
ção sexual, nos estabelecimentos de ensino
da Rede Pública Municipal de Niterói”.
O parecer da Comissão de Constituição,

Justiça e Redação Final, presidida por Ro-
drigo Farah, orientou pela derrubada do veto,
o que acabou ocorrendo em plenário com 10
votos a sete.

— A Emenda não proíbe a discussão, o
debate. Ela proíbe a distribuição de mate-
rial didático e paradidático que faça refe-
rência a essa questão. Os pais são os
responsáveis por orientar a formação das
crianças — disse o vereador autor da me-

dida, Carlos Macedo.

Já o vereador Leonardo Giordano ressalta
que ninguém ensina alguém a ser gay.

— É uma mentira não reconhecer uma fa-
mília não tradicional, a sociedade está mu-
dando em todo o mundo. Quando
ensinamos a uma criança as diferenças dos
índios, elas não viram índios — afirmou
Giordano.

Vereadores
derrubam veto

à emenda  
98 do PME

Depois de audiências públicas e sessões polêmicas, finalmente o Plano Municipal de Educação é aprovado

O Projeto de Lei 86/2016, referente a Men-
sagem Executiva 05/2016, criou a Emenda
Aditiva 98, de autoria do vereador Carlos Ma-
cedo. Conforme o texto aprovado, depois ve-
tado pelo prefeito e novamente inserido com
a derrubada do veto, adiciona-se o Artigo 6°
ao projeto de lei original.

A íntegra do texto
“Artigo 1º - Fica acrescido o Artigo 6° ao Pro-
jeto de Lei 86/2016, com a seguinte redação:
Artigo 6° - Fica proibida a distribuição, utiliza-
ção, exposição, apresentação, recomenda-
ção, indicação e divulgação de livros,

publicações, projetos, palestras, folderes, car-
tazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo
de material, lúdico, didático ou paradidático,
físico ou digital, que versem sobre o termo
gênero, diversidade sexual e orientação se-
xual, nos estabelecimentos de ensino da rede
pública e privada do município de Niterói.                                                            
Sala das Sessões, 13 de julho de 2016”.

A justificativa
(...) “A Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, vigente no Brasil, estabelece em
seu art. 12 que “os pais têm direito a que seus
filhos recebam a educação religiosa e moral
que esteja de acordo com suas próprias con-
vicções;

É de responsabilidade dos pais, decidir o que
seus filhos devem aprender em matéria de
moral, nem o governo, nem a escola, nem os
professores têm o direito de usar a sala de
aula para tratar de conteúdos morais que não
tenham sido previamente aprovados pelos
pais dos alunos.
Diante do exposto, não há outra medida a ser
tomada, qual seja a de, por meio desta
emenda, ratificar o que, há pouco tempo, foi
definido na votação do Plano Nacional de
Educação (PNE) no Senado, e na Câmara
dos Deputados, onde em ambas as casas le-
gislativas a Ideologia de Gênero foi apresen-
tada, por iniciativa do Governo Federal, mas
foi rejeitada pelos dois plenários”.

A Emenda 98
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Antes da obtenção de licença para cons-
truir novos empreendimentos imobiliários
na cidade, a oferta de serviços essenciais
deve estar garantida pelas concessioná-
rias de serviços públicos. É o que determina
a Lei Municipal 3.217/2016, promulgada pela
Câmara de Vereadores. Proposta pelo ve-
reador Daniel Marques, fixa em seu Artigo
3º que, “para a outorga de licença para
construir nos empreendimentos imobiliá-
rios residenciais multifamiliares e comer-
ciais coletivos de Niterói, os serviços
públicos essenciais de abastecimento de
água e esgotamento sanitário e de gás de
cozinha, deverão estar previamente distri-
buídos pelas concessionárias de serviço
público, em quantidade suficiente para a
destinação final da edificação, prevista em
projeto específico”.

— A Associação dos Adquirentes de Imóveis
de Niterói vem noticiando que, com frequên-
cia, os empreendimentos imobiliários, de uso
residencial, comercial e coletivos, entregam

as chaves aos compradores sem que o for-
necimento de energia elétrica e outros ser-
viços públicos esteja disponível em
quantidade suficiente para que as unidades
solicitem a ligação individual à rede de for-
necimento da concessionária de energia elé-
trica do Município — revela Daniel em sua
justificativa.

Diz ainda a lei que para possibilitar que as
concessionárias de serviços públicos saibam
a quantidade suficiente da distribuição para
cada empreendimento, os empreendedores
deverão fornecer previamente às conces-
sionárias dos serviços públicos, cópia dos
projetos de construção aprovados e dos pro-
jetos de elétrica, hidráulica e tubulação de
gás, onde deverá constar, no mínimo, o nú-
mero de pavimentos da edificação; o número
de unidades residenciais e comerciais da
edificação; e as informações específicas re-
lativas a cada serviço público.

— Exigir a distribuição suficiente de tais ser-

viços somente à época do aceite de obra irá
atrasar mais a entrega do imóvel, ao passo
que se exigir para a licença, mesmo que a
licença demore mais, o empreendedor terá
condições de incluir a previsão deste tempo
no prazo para a entrega do imóvel, o que
será passado para o consumidor na ocasião
da venda. Esse mecanismo amplia a liber-
dade de escolha e protege o consumidor —
explica o vereador.

No tocante à distribuição de energia a lei as-
segura que “para a emissão do habite-se, o
empreendedor deverá apresentar declara-
ção previamente emitida pela distribuidora
de energia elétrica, onde deverá conter ates-
tado de que o padrão de entrada de energia
do empreendimento encontra-se conforme
as normas técnicas em vigor; atestado de
que as partes comuns estão energizadas
pelas ligações definitivas de luz, consoante
o projeto original; e atestado que há possibi-
lidade de realização de ligação das unida-
des individuais mediante solicitação.

Antes de
construir é

preciso ter
água, luz e gás Agora é lei. Antes de começar a construir, é preciso ter garantidos os serviços essenciais para o prédio

As comissões de Saúde e Bem-Estar Social;
Educação, Ciência, Tecnologia e Formação
Profissional; de Fiscalização das Fundações
Municipais, Autarquias e Empresas Públicas di-
vulgaram seus calendários de reunião. De
agosto a novembro os três conjuntos de ve-
readores vão debater os temas afetos a cada
uma no Auditório Cláudio Moacyr da Câmara,
localizado no segundo andar do prédio.

A Comissão de Saúde, composta por Paulo
Eduardo Gomes, na presidência; Rodrigo
Farah, na vice-presidência; e tendo Betinho,
Bira Marques e Verônica Lima como membros,
reúne-se nos dias 8 de setembro, 5 de outu-
bro, 9 de novembro e 7 de dezembro, sempre
às 15 horas.

Já Fiscalização das Fundações, presidida
por Bruno Lessa; com Paulo Henrique Oliveira,
na vice; e com Andrigo de Carvalho, Paulo
Eduardo Gomes e Renato Cariello como mem-
bros efetivos, debaterá nos dias 26 de agosto;
30 de setembro; 28 de outubro e 25 de no-
vembro, também às 15 horas.

Por fim o vereador Paulo Henrique Oliveira,
presidente da Comissão de Educação; vai
estar reunido com o vice Bira Marques; e os
membros Bruno Lessa, Carlos Macedo e
Leonardo Giordano, nos dias 31 de agosto,
28 de setembro, 26 de outubro e 30 de no-
vembro. Diferentemente das duas primeiras
as reuniões estão marcadas para às 16
horas.

As comissões permanentes examinam maté-
rias em tramitação na Câmara, debate os pa-
receres e estuda assuntos de interesse público
afetos a elas. Em Niterói o Poder Legislativo
conta com 16 comissões distintas.

Comissões
marcam reuniões
até novembro
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Profissionais de taquigrafia do município
de Macaé visitaram a Câmara de Verea-
dores de Niterói. As taquígrafas vieram co-
nhecer o trabalho desenvolvido no
Legislativo da cidade e trocar experiências
sobre o processo desenvolvido. No Plená-
rio Brígido Tinoco da Casa foram recep-
cionadas pelo vereador Bira Marques,
presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, Controle e Orçamento.

De origem grega, taquigrafia significa rá-
pido (taqui) e grafia (escrita). Escrita rá-
pida. Define os métodos e as maneiras de
escrever de forma ligeira; usando abrevia-
turas e simbologias para melhorar a velo-
cidade da escrita. Em Portugal o termo é
mais conhecido como estenografia. No ple-

nário da Câmara, como em qualquer outra
Casa legislativa do país, chama atenção
os funcionários que anotam “tudo” o que é
dito pelos vereadores durante as sessões.

Se fez um discurso mais duro, se faltou
com o decoro parlamentar ou se disse o
que não podia ou o que não deveria, não
tem mais jeito. Foi anotado, passou para a
ata e, agora, faz parte dos anais históricos
do Legislativo. Além das mudanças impos-
tas pela modernidade, hoje em dia as ses-
sões ainda ficam registradas em fitas K-7 e
DVDs. O Serviço de Atas, Anais e Taqui-
grafia da Câmara de Niterói conta diaria-
mente com três funcionárias no plenário,
duas digitadoras e quatro no apoio admi-
nistrativo.

MACAÉ - Carinhosamente apelidada de
“Princesinha do Atlântico”, pelos seus 23
quilômetros de litoral, Macaé tem uma área
total de 1.216 quilômetros quadrados, cor-
respondentes a 12,5% da área da Região
Norte Fluminense. O município é dividido
em seis distritos: Sede, Cachoeiros de
Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade
e Sana.

Descoberta ao acaso e sem importância
econômica ou social, Macaé começou a
ser povoada no século XVII a pedido do
governador-geral do Brasil para evitar os
contrabandistas que cobiçavam o pau-bra-
sil. O início da colonização aconteceu com
a chegada de 200 índios tamoios na ci-
dade.

Turma da
escrita rápida
de Macaé

visita Câmara

As duas últimas legislaturas na Câmara
(2013 a 2014 e 2015 até agora) foram de
grande produtividade. As mensagens-exe-
cutivas enviadas pelo prefeito Rodrigo
Neves e requerimentos de informação
apresentados pelos vereadores somaram
um total de 895.  As mensagens-executi-
vas foram  79, um grande número delas
demandando também a realização de au-
diências públicas. Os requerimentos de in-
formação atingiram a marca de 816.

Mensagens do Executivo
No ano de 2013, com o início do atual go-

verno, 28 projetos de lei originados do
Poder Executivo chegaram à Casa. Entre a
entrada no Sistema Legislativo, o parecer
das comissões permanentes específicas,
a realização ou não de audiências públicas
e as duas votações em plenário, o trâmite
pode ser longo. No ano seguinte, 2014,
foram apreciadas e votadas 25 mensa-
gens. Em 2015, foram apresentados 20
projetos de lei do Executivo.

— O ritmo intenso ditado também pelo pre-
feito serviu para tornar o trabalho dinâmico.
Nos três primeiros anos o número de men-
sagens foi bastante parecido. Somente
agora, em 2016, é que estamos com seis
mensagens apenas. Mas vale lembrar que
os dados são até o mês de julho, até o fim
do ano novas mensagens devem chegar –
estima o presidente Paulo Bagueira.

Requerimentos dos vereadores
Já sobre os requerimentos de informação,
até o fechamento desta edição, o total era
de 816 pedidos. 

O primeiro ano do prefeito também chegou
à marca de 308 solicitações. Em 2014
foram 190 e  no ano passado foram apre-
sentados 232 documentos ao Departa-
mento do Sistema Legislativo. Este ano,
até julho, foram encaminhados 86 pedidos.

— O requerimento de informação é um ins-
trumento legislativo muito utilizado em
todos os parlamentos. Eles ajudam o tra-
balho de fiscalização do Executivo quando
solicitam detalhes de obras, de custos, de
prazo de duração e o inteiro teor dos con-
tratos e licitações — afirma Paulo Ba-
gueira.

Quatro anos
de votações e
requerimentos

Vereador Bira Marques cumprimenta as taquígrafas de Macaé em visita à Câmara de Vereadores de Niterói
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Depois de passar por obras de melho-
ramentos em seu espaço interno foi rea-
berta a Coordenadoria de Defesa do
Consumidor (Codecon) da Câmara de
Vereadores de Niterói. Para maior con-
forto e comodidade no atendimento ao
público foram criadas as salas de Aten-
dimento, Audiência e Coordenação.

— Estamos com quatro boxes para aten-
dimento aos consumidores dando mais
agilidade e qualidade aos serviços pres-
tados. A população já pode voltar a pro-
curar a Codecon que estamos mais
preparados ainda — afirma Fernando
José Soares, coordenador da unidade.

A sede da Codecon recebeu o nome de
Espaço Flávio Abreu em homenagem
àquele que, em 1987, criou a Coordena-
doria do Consumidor da Câmara. 

Nas ruas, a Codecon atua com apoio da
Vigilância Sanitária, da Fiscalização de
Posturas e demais órgãos da municipali-
dade. Entre outras medidas verifica a afi-
xação de telefones dos órgãos de defesa
do consumidor no comércio, a obrigatorie-
dade da colocação do preço nas merca-
dorias e coibe a prática de valores
diferenciados para vendas à vista e no car-
tão. A troca de mercadorias com defeito,
fora do prazo estipulado em lei, é outra
meta da Codecon.

— Na área específica dos restaurantes self
services e dos alimentos pré-pesados ven-
didos em supermercados, a Codecon dispõe
de balança aferida pelo Inmetro (Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia) e pelo Ipem (Instituto de Pesos e
Medidas) para realizar essa conferência. A

lei deixa uma margem de 5% de erro,
mais que isso configura fralde ou pro-
blemas de aferição —  explica o coor-
denador.

A Coordenadoria do Consumidor da
Casa também realiza palestras
sobre administração de consumo
para crianças, adolescentes e pes-
soas da terceira idade. Equipes do
setor vão às escolas, às empresas
e abrem espaço para explicar os di-
reitos do cidadão desde cedo.

— Firmamos convênio com a
Ordem dos Advogados do Brasil uti-
lizando estagiários de Direito no
apoio ao trabalho de campo. Temos
os conselhos consultivos da Águas
de Niterói e da Ampla, com os
membros reunindo-se uma vez por
mês. Na área de cooperação téc-
nica temos acordo com a ANS
(Agência Nacional de Saúde) para
atuar junto aos planos de saúde.
Trabalho é o que não falta — re-
vela Soares.

Recentemente a Codecon criou um
Núcleo de Mediadores Judiciais e
uma Comissão de Ajuda aos Su-
perendividados, para desafogar os
fóruns judiciais. A Codecon chama
as partes interessadas, conversa,
esclarece os dois lados, informa o
que diz a lei e tenta uma solução
administrativa amigável. Formu-
lado o acordo entre as partes,
como Núcleo de Mediação, o
termo vira decisão judicial. Quem
não cumprir o acordado fica su-
jeito às sanções legais.

Fernando José Soares mostra o atendimento da Codecon, agora com novas salas de audiência e coordenação

Principais demandas
l Telefonia celular
l Produtos não entregues
l Bancos e cartões de crédito
l Produtos com defeito
l Problemas com faturas e contas
l Juros abusivos

Prazos para reclamar
l 30 dias para bens não duráveis 

(alimentos, bebidas, etc.)
l 90 dias para produtos duráveis

(eletrodomésticos, móveis, etc.)

Reclamação
l Antes de procurar a Codecon
retorne à loja que vendeu o produto e
faça uma reclamação por escrito

Caso não resolva
l Procure a Codecon com a carteira de   

identidade, CPF, nota fiscal, recibo 
ou contrato de prestação de serviço

Endereço da Codecon
l Avenida Amaral Peixoto 625 – Nos 

fundos da Câmara de Vereadores

Telefones da Codecon
l 2620-0431 
l 2613-6705

E-mail da Codecon
l codecon.nit@gmail.com

Horário
l A Codecon atende de segunda

à sexta-feira, em horário comercial

Codecon
reabre para 
atender o
consumidor

7
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 110/2016 o qual cria
o serviço de mensagens “Whatsappnikity
Combate ao Mosquito Aedes Aegypti”, com
a finalidade de receber denúncias sobre lo-
cais caracterizados como possíveis cria-
douros do mosquito. 

A denúncia será recebida através do apli-
cativo WhatsApp instalado em celular ou ta-
blet. As fotografias e vídeos encaminhados
por meio do aplicativo serão consideradas
provas documentais que servirão para au-
xiliar o poder público na localização dos
criadouros. 

Recebida a denúncia, o serviço de mensa-
gens fará o encaminhamento ao órgão
competente do Executivo para notificação
aos proprietários de terrenos ou edificações
que estejam com acúmulo de lixo, entulho
e materiais inservíveis, para que estes pro-
videnciem a limpeza do local. 

O “Whatsappnikity Combate ao Mosquito
Aedes Aegypti” também fornecerá à popu-
lação informações sobre medidas de pre-
venção da doença. O atendimento no
serviço será realizado em conformidade
com as diretrizes gerais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho é autor do
Projeto de Lei 129/2016 que declara como
entidade de utilidade pública municipal a Fe-
deração das Associações de Bodybuilding
(Federação Carioca de Culturismo, Muscu-
lação e Fitness). 

Em sua justificativa o vereador conta que,
localizada à Avenida Presidente Roose-
velt, em São Francisco, a Federação de-
senvolve inúmeras atividades que visam
ao incentivo cultural e esportivo com atle-
tas de ponta, bem como pessoas comuns;
desenvolve projetos, cursos, eventos cul-
turais e esportivos; wokshops informativos,
firmando convênios médico, fisioterápicos
e nutricionais no município de Niterói e em
todo Estado do Rio de Janeiro. A entidade
realiza eventos com premiações variadas,
sendo pioneira em promover atletas e ati-
vidades físicas com a participação de ca-
deirantes e pessoas com deficiência, bem
como o desenvolvimento de atividades fí-
sicas profissionais entre mulheres. 

Andrigo destacou, ainda, que a Federação
celebra parcerias e patrocínios coletivos e
individuais. “Esta instituição garante a
oportunidade da profissionalização da ati-
vidade física dos marginalizados”, asse-
verou o vereador.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho, é
autor do Projeto de Lei 126/2016 que esta-
belece o tombamento do Fusca Sedan, ano
69, quatro portas, todo original, considerado
o “táxi mais antigo do Brasil”. 

Pela iniciativa o veículo fica considerado pa-
trimônio cultural de interesse público, para
fins de tombamento de natureza imaterial. O
Departamento de Documentação e Defesa
dos Bens Culturais da Secretaria Municipal
de Cultura procederá ao registro do Patri-
mônio Cultural Imaterial. 

“Justifica -se o tombamento do táxi mais an-
tigo do Brasil, que passa a integrar o patri-
mônio histórico, cultural e artístico de
natureza imaterial do Município de Niterói,
para a preservação de sua identidade, inte-
gridade e manutenção das atividades que
realiza, contribuindo assim na promoção da
diversidade cultural, educacional e artística.
A Unesco define como Patrimônio Cultural
Imaterial as práticas, representações, ex-
pressões, conhecimentos e técnicas – junto
com os instrumentos, objetos, artefatos e lu-
gares culturais que lhe são associados – que
as comunidades, os grupos e, em alguns
casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural”, diz o
vereador Betinho.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 44/2016 que dispõe
sobre o fornecimento de merenda dife-
renciada para estudantes matriculados
na Rede Municipal de Ensino, clinica-
mente considerados hipoglicêmicos, dia-
béticos e celíacos. A condição de saúde
deverá ser informada pelo responsável
do aluno, acompanhada do laudo mé-
dico, no ato da matrícula ou da atualiza-
ção cadastral realizada pela instituição
de ensino. 

A oferta da merenda especial deverá ser
supervisionada e orientada por médicos
e nutricionistas da rede. 

“Partindo do pressuposto de que, para
muitas crianças a merenda escolar ser-
vida na rede municipal de ensino é uma
das principais refeições do dia, e é dever
do Estado disponibilizar uma alimenta-
ção saudável, de acordo com as condi-
ções e no zelo da saúde dos estudantes
é que propomos esse Projeto de Lei. A
alimentação adequada evita que essas
doenças se agravem e diminuem os gas-
tos municipais com recursos para o tra-
tamento dessas crianças que são
bastantes elevados”, diz o vereador Bira
Marques.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor da Indicação Legislativa
1.320/2016. Por ela o vereador sugere a
criação de uma Ouvidoria para o passa-
geiro reclamar do serviço do motorista de
táxi. Diz em sua justificativa que “o obje-
tivo é o de criar um canal entre o usuário
de táxi e o poder público, no sentido de en-
viar reclamações de mau atendimento por
parte do motorista”. 

Já a Indicação 1.300/2016 sugere ao
Poder Executivo que seja realizado o ser-
viço de contenção de encosta na Estrada
Francisco da Cruz Nunes, ao lado do pré-
dio do módulo Médico de Família, no Can-
tagalo. O vereador Beto da Pipa alega que
a proposição se faz necessária para evi-
tar acidentes no local, pois há risco de
deslizamento. 

Por sua vez a Indicação 1.266/2016 su-
gere um estudo técnico para instalar sina-
lização asfáltica na Avenida Jornalista
Alberto Francisco Torres, próximo à Pedra
de Itapuca, em Icaraí. Ele assegura que a
medida proposta tem por objetivo “alertar
aos motoristas sobre o perigo que correm
no local, principalmente entre a primeira e
a segunda curva, uma vez que a pista é
sinuosa”, afirma Beto da Pipa.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto de
Lei 76/2016 que obriga as concessionárias
de serviços públicos a informar, com ante-
cedência mínima de 48 horas, a realiza-
ção de serviços em suas redes. 

As empresas deverão informar, além de
sua identificação, data e horário do início
dos serviços e uma estimativa de seu
tempo de duração. 

As empresas concessionárias que, para a
realização dos serviços em suas redes,
provocarem danos deverão repará-los,
prevê o projeto.

“Justifica-se o projeto de lei em tela,
tendo em vista o atendimento às neces-
sidades básicas dos munícipes. As con-
cessionárias de serviços públicos
fornecem serviços de primeira necessi-
dade à população como água e luz, e a
interrupção dos mesmos, sem aviso pré-
vio, pode causar danos a seus usuários”.

Lessa acrescentou em sua justificativa
que “pessoas com problemas de saúde
que necessitam de energia elétrica para
seus cuidados, idosos e crianças são os
que mais sofrem com as interrupções
inesperadas”.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 41/2014 determina que
ficam obrigados os funcionários das cre-
ches, UMEIS e outros espaços públicos,
sob a responsabilidade da Secretaria e da
Fundação Municipal de Educação a co-
municar ao Conselho Tutelar ou outra au-
toridade competente, sobre violência ou
indícios de violência contra criança. 

Diz o vereador em sua justificativa que
“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.
Ampliar a proteção a crianças e adoles-
centes é um dever e uma urgência política
e social que deve ser sempre incentivado,
até que os índices e a cultura política seja
outra, a de todos protegerem as crianças,
elevando a nulo os casos de violência
desse gênero. Ampliar a proteção a crian-
ças e adolescentes é um dever e uma ur-
gência política e social que deve ser
sempre incentivado, 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”.

Carlos Alberto de Macedo deu entrada na
Secretaria da Mesa Diretora ao Projeto de
Lei 157/2009 que dispõe sobre a instala-
ção de academias de ginástica ao ar livre
de Niterói. O Poder Executivo instalará
academias ao ar livre, com utilização gra-
tuita, em locais previamente determinados
e de propriedade do Município. 

As academias deverão ser instaladas, pre-
ferencialmente, em praças públicas, prevê
o projeto de lei. As academias também de-
verão conter aparelhos de rotação vertical;
simulador de cavalgada; pressão de per-
nas; simulador de caminhada; esqui; multi-
exercitador; alongador; surfe; rotação
duplo-diagonal e remada sentada; entre
outros. Cada academia deverá possuir, no
mínimo, um bebedouro. 

O horário de funcionamento das acade-
mias será das 7 horas às 22 horas, de se-
gunda à sexta-feira e das 7 horas às 14
horas aos sábados, não funcionando aos
domingos e feriados. Essas academias
deverão ter, no mínimo, um profissional de
Educação Física com habilitação em curso
de graduação de nível superior e registro
no Conselho Regional de Educação Fí-
sica, além de estagiários ao curso de Edu-
cação Física.

Daniel Marques Frederico através do Pro-
jeto de Lei 115/2016 dispõe sobre o uso
prioritário dos assentos de veículos de
transporte público. Os que ficam localiza-
dos ao lado direito dos veículos de trans-
porte público coletivo no Município serão
sempre destinados ao uso prioritário de
idosos, pessoas com deficiência, mulhe-
res grávidas e pessoas com criança de
colo. 

Tais assentos localizados no lado prioritá-
rio do veículo de transporte público cole-
tivo deverão ser obrigatoriamente cedidos
pelos usuários que não se enquadrarem
nas hipóteses elencadas. 

No interior dos veículos de transporte pú-
blico coletivo no Município deverão ter afi-
xadas placas informativas com os
seguintes dizeres: “Em cumprimento ao
disposto nesta Lei, para os ocupantes dos
assentos localizados no lado direito do veí-
culo é obrigatório ceder o lugar para ido-
sos, pessoas com deficiência, mulheres
grávidas e pessoas com criança de colo”,
“Seja solidário um dia o beneficiado será
você”. No caso do descumprimento fica ar-
bitrada multa no valor de R$ 100 e a reti-
rada do usuário do veículo por autoridade
competente.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

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

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do Projeto de Lei 21/2016 que institui a
Rede de Proteção às Gestantes Infecta-
das pelo Vírus Zica no Município de Nite-
rói. O programa objetiva assegurar a
melhoria da qualidade da assistência
obstétrica e neonatal, através da implan-
tação de ações que visem a promoção, a
prevenção e a assistência à saúde da
gestante e do recém-nascido, mediante
a articulação, integração e monitora-
mento dos serviços de saúde ambulato-
riais e hospitalares municipais e
estaduais. 

A Rede será estruturada observando as-
segurar o atendimento de qualidade a
toda gestante e bebê a partir do pré-natal
nas unidades básicas de saúde; propor-
cionar atendimento prioritário, pela Rede
SAMU 192 à gestante em urgência obs-
tétrica; garantir a internação para o parto
na rede estadual de Saúde, devendo a
gestante ser informada, antecipada-
mente, em qual unidade hospitalar. 

Entre outras ações cabe à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde estruturar a Rede de Pro-
teção às Gestantes Infectadas pelo Vírus
Zica nas Unidades Básicas de Saúde in-
terligadas à Secretaria Estadual de Saúde.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do Pro-
jeto de Lei 114/2016 dispondo sobre a insta-
lação de sistema de detecção e alarme de
foco de incêndio em construções. Edifica-
ções multifamiliares ou comerciais com três
pavimentos ou mais ficam obrigadas a con-
ter sistema de detecção de focos de incêndio
e alarmes sonoros em todos os andares. 

O sistema de alarme pode ser automático
ou acionável manualmente. Novas edifi-
cações devem apresentar documentação
que certifique a instalação do equipamento
para obtenção do ‘Habite-se’.

Edificações já existentes têm prazo de 180
dias para instalação do sistema, sob pena de
multa. “É muito comum que incêndios, prin-
cipalmente durante a madrugada, causem
muitas vítimas por falta de alerta, circuns-
tância que pode ser minimizada com a ins-
talação de equipamento de detecção de
incêndio e sinal sonoro aos ocupantes”,
conta o vereador Gallo. 

É também do vereador o projeto que pede o
tombamento e incorporação ao patrimônio
artístico, histórico, arquitetônico e cultural de
Niterói do edifício sede da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos, o Palácio dos
Correios, no Centro de Niterói.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima é um dos
autores do Projeto de Lei 39/2016 que asse-
gura a livre organização estudantil, a consti-
tuição e organização de grêmios estudantis. 

A livre organização dos estudantes é ex-
pressão de um direito constitucional e os grê-
mios estudantis são instrumentos
fundamentais para a construção da cidada-
nia e da democracia em nossa sociedade. 

A definição das formas, dos critérios, dos es-
tatutos e demais questões referentes à or-
ganização, eleição e funcionamento dos
grêmios é de competência exclusiva dos es-
tudantes. É assegurada a livre circulação e
expressão dos grêmios estudantis nas es-
colas e nas salas de aula. Caberá às unida-
des de ensino públicas e particulares
assegurar um espaço ou mural para divul-
gação das atividades e informações do inte-
resse dos grêmios estudantis em local de
grande visibilidade, inclusive em suas pági-
nas na internet, blogs e demais canais de co-
municação da unidade. 

“Em nossa história os estudantes sempre
contribuíram para a construção de uma so-
ciedade mais justa e democrática”, diz o ve-
reador, que apresentou o projeto em
coautoria com a bancada do PSOL. 

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 38/2006, proposto em parceria com
o colega Rodrigo Farah, autoriza o Poder
Executivo a implantar o Programa de Es-
clarecimento e Conscientização da Es-
clerose Múltipla em Niterói. 

A Semana será realizada, anualmente,
no período que engloba a data de 30 de
agosto, dia em que se comemora o Dia
Mundial da Conscientização da Escle-
rose Múltipla. 

O programa terá por objetivo conscienti-
zar a população através de procedimen-
tos informativos, educativos e
organizativos sobre os males provoca-
dos e formas de tratá-la. 

Para a consecução dos objetivos da pre-
sente lei, caso aprovada, o Poder Pú-
blico Municipal poderá promover
palestras, conferências, campanhas e
outras atividades que venham prover
atendimento, exames, orientações, para
esclarecimento dos casos de Esclerose
Múltipla, assim promovendo a defesa
dos direitos humanos e realizar uma
campanha de conscientização com car-
tilhas e folders orientando e esclare-
cendo dúvidas sobre a doença.

Paulo Eduardo Gomes é autor do Re-
querimento 83/2016 pelo qual solicita in-
formações ao Executivo sobre o contrato
29/2016. Pede que seja enviada à Câ-
mara cópia de inteiro teor do documento
firmado entre a Fundação Municipal de
Educação e a BM Organizações de
Eventos e Arbitragem, referente a “servi-
ços de organização técnica em arbitra-
gem e serviços correlatos para realização
dos jogos escolares de Niterói”, no valor
de R$ 199 mil, bem como cópias do Pre-
gão 16/2016 e do Processo 210/1830/2016. 

Em sua justificativa diz Paulo Eduardo
que “a transparência e a publicidade
devem permear todos os atos da admi-
nistração pública, principalmente aqueles
que envolvem despesas públicas. As di-
ficuldades que a Rede de Educação está
passando são de conhecimento público,
com falta de vagas em UMEIs e no en-
sino fundamental. A falta de investimen-
tos, o descumprimento de normas e
legislações, o descaso com os profissio-
nais, se tornaram uma constante em
nossa cidade. Um contrato como este
precisa ter sua motivação demonstrada
de forma criteriosa, inclusive com relação
ao alto valor destinado para esse fim”,
disse o vereador.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 16/2016 criando a “Pa-
rada Segura” para mulheres, no horário
compreendido entre 21h e 6 horas, no
itinerário dos ônibus e de transporte co-
letivo urbano, no âmbito do município de
Niterói.

Entende-se por “Parada Segura” a obri-
gatoriedade do motorista de ônibus que
atue com concessão ou permissão do
Poder Público, parar o veículo, sem des-
vio e dentro do itinerário previsto da
rota, no lugar em que a pessoa do sexo
feminino de qualquer idade, peça para
parar o ônibus ou micro-ônibus, tanto
para o embarque, quanto para o de-
sembarque. 

Os condutores dos ônibus das empre-
sas concessionárias do serviço de trans-
porte coletivo urbano de Niterói, quando
estiverem no trajeto regular da respec-
tiva linha, no horário compreendido, se
solicitados por pessoas do sexo femi-
nino, deverão parar os ônibus, para pos-
sibilitar o embarque e desembarque
destas em qualquer local que, no enten-
dimento delas, seja seguro, mesmo que
em referido local indicado não haja
ponto de parada regulamentado.

Leonardo Giordano (PCdoB)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor do
Projeto de Lei 22/2016 que dispõe sobre a
remoção de veículos por estacionamento ir-
regular pela Prefeitura de Niterói. Diz o texto
que a medida administrativa de remoção
por reboque público ou por empresa pres-
tadora de serviços à Prefeitura só é cabível
quando o proprietário ou condutor do veí-
culo não estiver presente. 

O proprietário do veículo rebocado não será
obrigado a pagar a diária de permanência
no depósito público, nem a taxa pelo uso
do reboque, se provar que estava presente
ele ou o condutor na hora da autuação. 

Fotos ou filme no momento da retirada do
veículo em que a imagem do proprietário
ou condutor possa ser vista juntamente
com seu veículo e o reboque servirão como
prova de sua presença. “O proprietário ou
condutor responsável pelo estacionamento
irregular precisa ser punido com multa e
perda de pontos na carteira conforme de-
termina o Código de Trânsito Brasileiro. Se
quaisquer uma das infrações constantes do
artigo 181 da Lei 9.503/97, ocorrer, será
preciso retirar o veículo. No entanto, se o
proprietário ou condutor estiver no local
para retirar o veículo, cessa a necessidade
de reboque”, conta o vereador.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 157/2015 facultando aos
estabelecimentos comerciais, bancários
e empresariais, a implantação de Sala de
Primeiros Socorros, destinada aos seus
consumidores enquanto ocupam as res-
pectivas instalações. 

Os estabelecimentos deverão disponibili-
zar funcionários capacitados para pres-
tar primeiros socorros e, quando
necessário, deverá ocorrer o encaminha-
mento para hospitais. Tratando-se de es-
tabelecimento aberto ao público, este
deverá fixar placas indicativas, em locais
de fácil visualização, contendo o texto
“Estabelecimento equipado com sala de
primeiros socorros”, seguido do número
da lei municipal. 

Será permitido dar publicidade, em suas
campanhas institucionais, sobre a exis-
tência de Sala de Primeiros Socorros im-
plantada em sua instalação. 

“A presente proposição tem como finali-
dade a proteção da saúde pública, con-
siderando o necessário cuidado que o
Poder Público e a sociedade civil neces-
sitam destinar ao bem- estar da popula-
ção”, conta Priscila. 

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
utilizou a tribuna da Câmara de Vereado-
res para lamentar a rejeição ao projeto de
lei, de sua autoria, que concede a opção
de animais serem enterrados com seus
donos em cemitérios. Lembrou o vereador
que, no Rio, a mesma autorização foi
aprovada pelos vereadores cariocas.

“Como eu, muitas pessoas consideram
que seus animais de estimação fazem
parte da família, e assim o município pre-
cisava garantir essa vontade de parte da
população, uma vez que é uma medida
simples e não cria nenhum custo ao poder
público”, disse Renatinho, garantindo que
não desistirá da intenção de ver a pro-
posta aprovada. 

O vereador também defende a instalação
de banheiros públicos, inclusive adapta-
dos para pessoas com deficiência, em
toda a cidade. A instalação dos equipa-
mentos, conforme o parlamentar, é uma
determinação da Lei Orgânica Municipal.
“No início de 2016, renovamos os pedidos
de cumprimento da lei. Iremos recorrer ao
Ministério Público Estadual para que a
Prefeitura cumpra a legislação”, afirmou
Renatinho, presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara.

Priscila Nocetti (PMB)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Verônica Lima (PT)

Verônica dos Santos Lima é a autora do
Projeto de Lei 119/2016 que inclui no ca-
lendário oficial do Município de Niterói a
Semana Municipal de Valorização dos
Profissionais de Saúde.

Pelo Artigo 1º fica instituída a Semana
Municipal, passando a fazer parte do ca-
lendário oficial da cidade, a ser comemo-
rada, anualmente, do dia 14 a 20 de
maio, período em que se comemora o
Dia do Enfermeiro (12/05), Dia do Médico
de Família (19/05), Dia do Auxiliar e Téc-
nico de Enfermagem (20/05).

A Semana Municipal de Valorização dos
Profissionais terá por finalidade promo-
ver a integração dos profissionais da
área; esclarecer a comunidade quanto ao
trabalho desenvolvido por estes profis-
sionais; e realizar encontros, palestras,
campanhas educativas e intercâmbio de
informações à comunidade; e demais
eventos que promovam e valorizem o tra-
balho do profissional de saúde, incluindo
aí a valorização das entidades dedicadas
aos profissionais da área de saúde, ca-
pacitação, atualizações e, ainda premia-
ções para os destaques da área ao longo
do ano anterior à realização das come-
morações.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do Projeto de Lei 134/2013 sobre a
proibição de solventes tipo thinner e qual-
quer outro produto que contenha em sua
composição substância tóxica, a meno-
res de 18 anos. 

Ficam os estabelecimentos responsáveis
pela venda destes produtos obrigados a
manterem em seus cadastros as infor-
mações pessoais do comprador, atre-
lando-as ao produto vendido. Ao infrator
será aplicada multa conforme o Código
Tributário Municipal e equivalente ao
dobro do valor da anterior, em caso de
reincidência. 

Em sua justificativa o vereador ressalta
que “o thinner é utilizado como um sol-
vente indicado na diluição de esmaltes
sintéticos, tintas e vernizes, sendo muito
empregado em oficinas de funilaria e pin-
tura de automóveis ou até mesmo para o
uso doméstico na limpeza geral.  Ocorre
que é um produto altamente tóxico, pois
contém em sua composição, hidrocarbo-
neto, acetona ou mesmo glicoestéreis e
que, por serem voláteis, estão sendo
usados para inalar, assim como a cola de
sapateiro”, diz o vereador, que preside a
Comissão de Segurança da Câmara.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 53/2015 que dispõe sobre a ins-
talação de dispositivos hidráulicos desti-
nados à redução do consumo de água
em Niterói. 

Os imóveis residenciais e os estabeleci-
mentos comerciais ficam obrigados a ins-
talar dispositivos hidráulicos para controle
e a redução do consumo da água. 

Os dispositivos hidráulicos de que trata a
proposta consistem em torneiras para la-
vatórios acionadas manualmente com
ciclo de fechamento automático, aciona-
das por sensor de proximidade ou acio-
nada por meio de pedal; torneiras com
acionamento restrito para áreas externas e
de serviços; e válvulas de descarga de ba-
cias sanitárias com volume reduzido. 

As construtoras que atuarem na cons-
trução de imóveis residenciais e comer-
ciais ficarão automaticamente
responsáveis por instalar dispositivos hi-
dráulicos, para controle e a redução do
consumo da água durante a realização
das obras, devendo os mesmos estar
em pleno funcionamento no momento
da entrega definitiva do empreendi-
mento.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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Edgard Batista da Fonseca Filho, apenas
Edgard Fonseca para os amigos, jorna-
lista, escritor, publicitário, professor e,
agora, imortal. O Plenário Brígido Tinoco
da Câmara de Vereadores foi o cenário da
cerimônia em que ele tomou posse como
membro titular da Academia Niteroiense
de Letras, assumindo a cadeira número 7,
patronímica de José do Patrocínio, antes
ocupada pelos acadêmicos Carlos Alberto
Lúcio Bittencourt e, por último, Luís Antô-
nio Pimentel, escritor e poeta falecido aos
103 anos, em 2015.

O imortal foi saudado pelo colega de aca-
demia Paulo Roberto Cecchetti durante
um evento que lotou o plenário da Câmara
com a presença de políticos, escritores,
jornalistas e uma legião de amigos. Entre
os convidados estavam o deputado esta-
dual Comte Bittencourt (PPS); os ex-de-

putados Silvio Lessa e Michael Saad; o
ex-prefeito Waldenir de Bragança; o pre-
sidente da Neltur, José Haddad; o presi-
dente da Associação Pestalozzi de Niterói,
Raymundo Romeo; o presidente do Sindi-
cato dos Jornalistas do Estado do Rio de
Janeiro, Continentino Porto; e os verea-
dores Paulo Eduardo Gomes e Bruno
Lessa, que abriu a sessão solene.

A acadêmica Marcia Pessanha, presidente
da Academia Niteroiense de Letras dirigiu
a sessão, tendo à mesa Leda Mendes
Jorge, da Academia Niteroiense de Escri-
tores; Matilde Slaibi, presidente do Cená-
culo Fluminense de História e Letras; e
Waldenir Bragança, que também é presi-

dente da Academia Fluminense de Letras.

- Assumo a cadeira de número sete não
por acaso. São sete os dias da semana,
são sete as notas musicais e são sete os
pecados capitais. Com tantos números
significativos me sinto mais identificado
com os sete pecados, pois prefiro ser
gente a viver uma farsa – disse o novo
imortal.

O baiano Edgard Fonseca recebeu ao
final da cerimônia de posse o Título de Ci-
dadão Niteroiense, dado por Bruno Lessa.
Fonseca trabalhou em diversos órgãos de
Imprensa. Ele criou e dirige o jornal se-
manal “Diz”.

Academia
de Letras dá

posse a
novo imortal

Aos 92 anos morreu o advogado e militante
político Manoel Martins. Internado por conta
de diversas complicações e infecções relati-
vas à idade, morreu em casa, no bairro de
Maria Paula. Filiado ao Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) há dez anos, deixou cinco
filhos e mais de 10 netos. Seu corpo, velado
no Plenário Brígido Tinoco da Câmara, foi
enterrado no Cemitério Municipal do Maruí,
no Barreto.

Em abril de 1964 Manoel Martins foi preso pelo

regime militar. Seu escritório à época, locali-
zado na Avenida Ernani Amaral Peixoto, no
Centro de Niterói, foi invadido pelos militares.
Manoel Martins também atuou como advogado
de diversos sindicatos do Estado do Rio.

Depois de passar pelo quartel da Marinha,
na Ponta d’Areia, e pelo Departamento de
Ordem Política e Social (Dops), foi levado,
no dia 20 de abril de 1964, para o Estádio
Caio Martins, onde permaneceu até julho do
mesmo ano. Durante seus três meses de
cárcere, mais de 1.200 pessoas passaram
pelo local.

Martins costumava dizer que uma das ima-
gens mais marcantes de sua vida foi o dia
em que abriram os portões do gramado para
o banho de sol. “A cena daquelas pessoas
rolando na grama nunca saiu da minha ca-
beça”, dizia Manoel Martins. Anos depois
voltou ao estádio, levado por meu neto, para
assistir a uma partida de futebol e não
aguentou ficar lá.

Adeus ao
militante das
causas sociais

O imortal da ANL  Edgard Fonseca recebe o título de Cidadão Niteroiense entregue pelo vereador Bruno Lessa

O advogado Manoel Martins
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Em mais uma etapa do curso “His-
tória de Niterói III”, quase uma
centena de alunos visitarou as
instalações da Câmara de Verea-
dores. Os 83 matriculados na ter-
ceira edição deixaram as
dependências do Memorial Ro-
berto Silveira do Caminho Nie-
meyer, onde a parte teórica é
ministrada, e partiram para uma
visita guiada. Recepcionados
pelo chefe do Arquivo de Do-
cumentação e Registros da
Câmara, o pesquisador Ru-
bens Carrilho, puderam co-
nhecer diversos setores da
Casa Legislativa.

— Começamos pelo Plenário
Brígido Tinoco, os bustos ex-
postos no saguão de en-
trada, fomos ao salão nobre.
No Arquivo tiveram contato
com a primeira ata de instalação, os mapas da cidade, a urna de
votação usada no passado, as medalhas e uma série de outros docu-
mentos históricos. Como parte das intervenções realizadas pela atual
legislatura também conheceram a Sala de Reuniões Vereador Carlos
Alberto Magaldi, a Galeria Carlos Augusto Bittencourt e o setor de res-
tauro — explicou Carrilho.

Parceria entre o Memorial, a Secretaria Municipal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia e o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, tem
como foco esse ano as origens dos bairros da cidade.

— Num primeiro momento visitamos o complexo das construções as-
sinadas por Oscar Niemeyer, o Caminho por ele projetado. Depois foi
a vez da Catedral de São João Batista e todo o seu contexto histórico
dos arredores. Agora, fechamos essa etapa de campo com a visita ao
Legislativo Niteroiense, inserindo também todo esse ambiente arqui-
tetônico que está em volta — revela Rubens Carrilho.

Na Câmara os alunos puderam “respirar um pouco da história que

habita os corredores da Casa”,
conforme definiu o professor Salvador Matta e Silva, escritor, his-
toriador e também um dos coordenadores do curso.

— Nossa história legislativa começou do outro lado da rua, na Igreja de
Nossa Senhora da Conceição, local onde foi realizada a primeira reu-
nião plenária. Aqui no hall de acesso já podemos observar as buscas
por quadros e painéis que podem ter sido pintados por Antônio Parrei-
ras; a imagem de São João, padroeiro de Niterói; e os seis bustos de
personagens históricas - ensina Matta e Silva.

O acervo da Câmara de Niterói é riquíssimo e seu entorno, chamado
de centro cívico pelos historiadores, foi projetado para que o Poder fi-
casse junto, num só local. O Poder Legislativo aqui mesmo onde foi
construído; o Judiciário à sua direita; e, o que acabou não acontecendo,
o Executivo do outro lado da Praça da República. A sede do Executivo
acabou indo para o Palácio Araribóia, na Rua da Conceição; sendo
mais tarde trazido para um novo prédio na Visconde de Sepetiba.

Câmara guarda passado
político da ex-capital fluminense

Participantes do curso História de Niterói visitam a Câmara de Niterói e conhecem o salão nobre com os retratos de políticos fluminenses
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