
Projeto quer

estimular doação

de medula
O vereador Henrique Vieira está
propondo a criação da Semana
Municipal de Mobilização e Con-
scientização para Doação de
Medula Óssea e Cordão Umbilical,
nos meses de agosto. Página 6

Igreja Batista 

do Ingá faz 50

anos de criação
O cinquentário da Primeira Igreja
Batista do Ingá foi comemorado em
sessão solene realizada na Câmara.
Pastor Edimar Guimarães recebeu
Moção de Congratulação, por indi-
cação do vereador Gallo. Página 15
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LDO de 2016 

é aprovada com

42 emendas
A Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) 2016, depois de passar por
três audiências públicas na Câmara,
foi aprovada em plenário com 42
emendas ao texto original feitas
pelos vereadores. Página 5

Lei permite

instalação de

parklets nas ruas
Falta apenas a sanção do Executivo
para a Lei dos Parklets, do vereador
Rodrigo Farah, permitir a criação
dessas áreas de lazer e convívio, em
lugar de vagas de estacionamento
de carros nas ruas de Niterói. Pág. 5

Para definir os novos parâmetros de ocupação de bairros que formam 13% do território de Niterói, mas guardam grande
parte de reserva ambiental, representantes da Prefeitura, da sociedade civil organizada e moradores da Região de Pendo-
tiba debatem em audiências públicas o Plano Urbanístico Regional proposto por técnicos da Secretaria Municipal de Urba-
nismo. Segundo a secretária Verena Andreatta, a região cresceu 200% nos últimos 40 anos;   e segundo o vice-prefeito Axel
Grael, a preocupação do governo é com a preservação da área verde remanescente com crescimento sustentável. A pro-
motora de Justiça Luciana Rodrigues, porém, considera insuficiente o dignóstico apresentado pelo município. Págs. 2 a 4

A Câmara de Vereadores vai completar 196 anos
no dia 11 de agosto e, mais uma vez, a data será
marcada, além de sessão solene e missa de ação
de graças, por um dia de ação social com servi-
ços gratuitos para a população, que serão presta-
dos por entidades convidadas. Também o Instituto
Estadual de Hematologia (Hemorio) fará coleta de
sangue de voluntários. Página 7

Ação social nos

196 anos da Câmara 

PUR de Pendotiba em debate

Em 2014, o dia de ação social ofereceu limpeza de pele para mulheres
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Comissões Permanentes:

Com 55 mil habitantes distribuídos pelos seus
17 quilômetros quadrados, a Região de Pendo-
tiba, ocupando 13% de todo o território nite-
roiense, vive um momento crucial. O Plano
Urbanístico Regional (PUR) para definir todos
os parâmetros de ocupação e preservação da
área começa a ser debatido pela Câmara. Au-
diências legislativas realizadas no plenário e em
alguns bairros da região tentam entender o que
pretende a Prefeitura e o que esperam os mo-
radores.

Já na primeira audiência pública para debater o
PUR ficou clara a posição dos moradores con-
trários ao adensamento proposto pelo Execu-
tivo. Técnicos da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Mobilidade explicaram que a re-
gião precisa de preservação aliada ao cresci-
mento responsável.

Por sua vez, a promotora Luciana Rodrigues, de
Tutela do Meio Ambiente do Ministério Público
(MP) estadual, lembrou a ação de 2013 que
pedia a elaboração do PUR.

— O MP considera insuficiente o diagnóstico
apresentado pelo município. Pendotiba tem que
ser tratado dentro do contexto da cidade e não
de forma isolada. O adensamento de algumas
regiões não pode ser feito sem a certeza de que
serviços e infraestrutura estejam preparadas —
disse.

O vice-prefeito de Niterói, Axel Grael (PV), res-
saltou que o PUR é resultado de estudos deta-
lhados.

— Debatemos com a sociedade organizada,
com a comunidade local e estamos fazendo
isso, agora, com o Legislativo. O PUR de Pen-
dotiba é uma demanda da cidade apresentada
ao governo. Nossa preocupação é preservação
aliada ao crescimento sustentável — enfatizou.

Na avaliação da professora da Universidade Fe-

PUR de P

contras deb
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e Pendotiba tem prós e

debatidos em audiências

A professora Regina Bienestein diz que o planejamento urbano não pode ser discutido de forma isolada, com a divisão da cidade em regiões, mas debatido em conjunto

deral Fluminense, Regina Bienenstein, a atual
administração está discutindo Niterói de forma
isolada.

—Centro, Região Oceânica, Zona Norte, Pen-
dotiba, Zona Sul. Niterói é uma só, tem que ser
discutida de forma conjunta. O Programa Minha
Casa, Minha Vida, ao contrário do que muita
gente pensa, deve ser inserido nessa discussão.
Tem sérios problemas, sim; mas não pode ser
esquecido, é o programa habitacional que temos
— avalia a professora Regina.

A secretária municipal de Urbanismo, Verena

Andreatta, mostrou dados que dão conta de um
crescimento em torno de 200% em 40 anos, co-
locando em risco a área verde remanescente. 

Representando o Governo, além dos já citados,
também compareceram o procurador-geral do
município, Carlos Raposo; a secretária Execu-
tiva, Maria Célia Vasconcellos; e o titular da
Pasta do Meio Ambiente, Tiago Loback.

Conduzida pelo presidente da Comissão de Ur-
banismo da Câmara, vereador Beto da Pipa;
contou com a presença dos colegas Betinho,
Bruno Lessa, Daniel Marques, Henrique Vieira,

Paulo Bagueira, Paulo Eduardo Gomes, Renati-
nho, Renato Cariello e Vitor Junior.

Antes de ser levado ao plenário para votação o
PUR de Pendotiba vai passar por mais cinco au-
diências públicas legislativas. Na segunda-feira,
dia 29 de junho, às 18 horas, no Ciep do Badu,
a Comissão de Meio Ambiente, presidida por
Henrique Vieira, promove a segunda audiência.
As outras serão realizadas em agosto, nos dias
14 (Ciep Badu, 17h), 17 (Câmara, 18h), 29
(Ciep, 9h) e 31 (Câmara, 18h). 

Na pág. 4: “Pendotiba é formada por dez
bairros de clima ameno”
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O caricaturista Sandro Cabral realiza exposi-
ção de seus trabalhos no hall de entrada da
Câmara de Vereadores de Niterói, de 24 de
agosto a 8 de setembro. A mostra estará
aberta à visitação pública, gratuitamente, de
segunda à sexta-feira, das 11h às 17h. San-
dro é natural de Niterói, estudou no Colégio
Plínio Leite e já participou de vários salões de
humor pelo Brasil. As obras escolhidas retra-
tam personalidades nacionais e internacio-
nais ligadas à política, ao cinema, ao esporte

e a diversas outras áreas.

Artista plástico, músico e empresário co-
meçou a desenhar muito cedo e ganhou di-
versos prêmios no colégio. Ainda
adolescente aperfeiçoou os estudos no
Senac, com cursos de figura humana, nan-
quim, perspectiva e história em quadrinhos.
A seleção preparada para a exposição in-
clui figuras como o presidente americano
Barack Obama, os cantores e composito-
res Gilberto Gil e Dorival Caymmi; Marina
Silva e muitos outros. Mais informações
sobre o trabalho do artista podem ser en-
contradas no endereço www.cabralcarica-
tura.blogspot.com.br

Formada pelos bairros do Badu, Cantagalo,
Ititioca, Largo da Batalha, Maceió, Maria
Paula, Matapaca, Muriqui, Sapê e Vila Pro-
gresso, Pendotiba, um nome de origem Tupi
que significa ajuntamento de pindobas, teve a
maior parte de seus bairros criada pelo De-
creto 4.895, de 8 de novembro de 1986.
Antes, eram reconhecidos apenas como lo-
calidades. Desse modo, os limites desses
bairros são, ainda hoje, desconhecidos para
boa parte da população, que prefere se iden-
tificar como residente em Pendotiba.

Com uma altitude que varia de 90 a 400 me-
tros, cercada de montanhas e reservas
da Mata Atlântica, Pendotiba ficou conhecida
por seu clima ameno. Até a década de 1940,
a região era produtora de hortigranjeiros. A
partir de então, teve início o uso e a ocupação
do solo pela família Cruz Nunes. Por volta das
décadas de 1960/1970, um grande volume
de migrantes que chegavam ao município fez
surgir assentamentos de forma generalizada
por toda a região.

Foi também nesse período que algumas
construtoras compraram grandes lotes de
terra, mantendo-as como reserva para, pos-
teriormente, construírem alguns dos condo-
mínios residenciais horizontais que, hoje, se
espalham pela região. Tal processo gerou a
configuração do espaço atual, no qual se ve-
rifica que, ao longo dos núcleos de popula-
ção de baixa renda, desenvolvem-se
verdadeiras “ilhas” de população com rendi-
mentos mais elevados, que habitam os con-
domínios.

A Região de Pendotiba teve um incremento
populacional considerável nos últimos anos,
sobretudo na década de 1970. As atividades
econômicas têm se dinamizado, recente-
mente, beneficiadas pelo aumento da popu-
lação e pela melhoria da infraestrutura básica
da região. Alguns bairros de Pendotiba,

como Vila Progresso, por exemplo, apresen-
tam um perfil socioeconômico e construtivo
bastante elevado, comparado aos bairros
mais nobres do município.

No Largo da Batalha, concentram-se os ser-
viços e um comércio melhor estruturados,
ressaltando-se os supermercados, farmácias,
bares e restaurantes, bancos, agências de
automóveis, serviços médicos e odontológi-
cos, entre outros. No restante dos bairros, o
comércio encontra-se mais disperso, situado
sobretudo ao longo das extensas vias que
cortam a região.

Dentre as opções de lazer em Pendotiba, há
casas noturnas, situadas principalmente ao
longo da Estrada Caetano Monteiro, e alguns
clubes, além de haver muitos condomínios
com estrutura própria de lazer.

Pendotiba
é formada por

dez bairros
de clima ameno

Em destaque no mapa os dez bairros que compõem a Região de Pendotiba atingida pelo novo PUR

Gilberto Gil caricaturado por Sandro Cabral

Caricaturas
em exposição

49 JUNHO 2015_49 CAMARA JUNHO 2015  22/7/2015  11:13  Page 4



5

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o próximo ano, depois de passar por
três audiências públicas na Câmara, foi
aprovada em plenário. Ao todo, 177 emen-
das ao texto original foram apresentadas
pelos vereadores. Apresentaram propostas
à LDO os vereadores Bruno Lessa, Daniel
Marques, Luiz Carlos Gallo, Henrique Vieira,
Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes,
Priscilla Nocetti, Renatinho, Rodrigo Farah e
Vitor Junior.

Em sessão extraordinária a Câmara de Ve-
readores aprovou 42 das 177 emendas à

LDO. O projeto segue para sanção ou veto
do prefeito Rodrigo Neves e a publicação em
diário oficial, como prevê a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Dezesseis vereadores vo-
taram pela aprovação do projeto. A bancada
do PSOL se absteve de votar e  nenhum
outro vereador votou contra o projeto.

De acordo com Vitor Junior, que preside a
Comissão de Fiscalização Financeira, Con-
trole e Orçamento, o objetivo foi aprovar o
maior número de emendas, independente-
mente do posicionamento político do verea-
dor que a apresentasse.

— Procuramos ter uma visão técnica para a
sua aprovação. As rejeitadas, em sua maio-
ria, feriam princípios constitucionais, ou, em
outros casos, o seu objeto já estava con-
templado no corpo original do projeto de lei
— explicou.

A receita estimada para o exercício finan-
ceiro do ano de 2016 é da ordem de R$
2,227 bilhões. Além de Vitor Júnior integram
a Comissão de Orçamento os vereadores
Milton Cal, na vice-presidência; e Bruno
Lessa e Paulo Eduardo Gomes como mem-
bros efetivos.

Secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, explica as metas do governo em audiência pública sobre a LDO 2016

A ampliação do passeio público com implantação de espaços sobre
a área antes ocupada por carros, chamada de parklets, que de-
verá ser equipada com bancos, floreiras, mesas, cadeiras, guarda-
sóis, aparelhos de ginástica ou outros elementos do mobiliário
urbano, com função de recreação, lazer ou de manifestações ar-
tísticas agora já é lei em Niterói. Aguardando apenas a sanção do
Poder Executivo, o projeto de Lei 107/2015, de autoria do vereador
Rodrigo Farah, teve aprovação unânime.

— Parklets são áreas contíguas às calçadas, onde são construídas
estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio onde ante-
riormente havia vagas de estacionamento de carros. Os primeiros
parklets foram construídos em San Francisco, nos Estados Uni-
dos, buscando-se criar ambientes mais amigáveis para pedestres
e ciclistas — explica o vereador Rodrigo Farah.

A matéria aprovada acrescenta dispositivos ao artigo 104 da Lei
2.624, de 29 de dezembro de 2008, referente ao Código de Pos-
turas de Niterói. Com o novo texto o parklet passa a ser conside-
rado elemento do mobiliário urbano de uso e utilidade pública.

Segundo o presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade,
Washington Fajardo, os parklets são “um modo inventivo que as
cidades do mundo têm usado para combater a onipresença do
carro e ganhar espaço público, criando lugares de vitalidade e reu-
nião social no espaço urbano”.

— Este nosso projeto de lei pretende oficializar os parklets como
mobiliário urbano, podendo assim, criarem-se mais pontos de re-
creação, lazer ou de manifestações artísticas para os niteroienses
— disse Farah.

Parklets podem ser
instalados na cidade

LDO é
aprovada 

com 42 
emendas

Os espaços de lazer vão seguir modelo já implantando em ruas de São Paulo
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O transplante de medula óssea é a única es-
perança de cura para milhares de pessoas
com leucemia e outras doenças do sangue
em todo o mundo. A doação de medula óssea
promete dar um salto quantitativo e qualita-
tivo em Niterói com a aprovação pela Câmara
do Projeto de Lei 127/2015.

O vereador Henrique Vieira propõem a cria-
ção da Semana Municipal de Mobilização e
Conscientização para Doação de Medula
Óssea e Cordão Umbilical no município. Ela
será realizada anualmente de 22 a 29 de
agosto, quando serão desenvolvidas ativida-
des de esclarecimento e incentivo à doação
e à captação de doadores.

— O objetivo de nossa proposta, em conso-
nância com a legislação federal e estadual
sobre o tema, é fruto da demanda da socie-
dade civil organizada, em especial através da
Casa do Bom Samaritano, para possibilitar o
informe constante acerca do procedimento

necessário para se tornar um doador de me-
dula óssea — explica o vereador.

Conforme projeto de lei aprovado em plená-
rio e encaminhado ao Executivo para sanção,
as ações, atividades e campanhas publicitá-
rias devem envolver órgãos públicos e enti-
dades privadas, a fim de informar e orientar
sobre os procedimentos para o cadastro de
doadores e a importância da doação de me-
dula óssea para salvar vidas e sobre o arma-
zenamento de dados no Registro Nacional de
Doadores de Medula Óssea (Redome) e no
Registro Nacional de Sangue de Cordão Um-
bilical (Renacord).

— A chance de encontrar uma medula com-
patível é, em média, de uma em 100 mil.
Quanto mais pessoas cadastradas, maiores
as chances de cura. Na Semana de Mobili-
zação devem ser desenvolvidas atividades
informativas e educativas com o intuito de
conscientizar a população — avalia Vieira.

Segundo dados divulgados pelo vereador,
o número de doadores voluntários tem au-
mentado expressivamente nos últimos anos.
Em 2000 havia apenas 12 mil inscritos. Na-
quele ano, dos transplantes de medula reali-
zados, em apenas 10% dos casos os
doadores eram brasileiros localizados pelo
Redome. Até maio de 2014 já eram mais de
três milhões de doadores inscritos e aquele
percentual subiu para 70%.

— O Brasil tornou-se o terceiro maior banco
de dados do gênero no mundo, ficando atrás
apenas dos registros dos Estados Unidos e
da Alemanha. A evolução no número de doa-
dores ocorreu devido aos investimentos e
campanhas de sensibilização da população,
promovidas pelo Ministério da Saúde e ór-
gãos vinculados, como o Instituto Nacional do
Câncer. Esta estrada leva à cura da leucemia
e outras doenças do sangue, e somos nós
que construímos essa trilha — observa Hen-
rique Vieira.

Transplante
de medula em

Semana de
Mobilização Henrique Vieira destaca em seu projeto de lei a necessidade de conscientizar novos doadores de medula

O Plenário Brígido Tinoco da Câmara de Vereadores foi o local esco-
lhido para a cerimônia de formatura coletiva dos alunos do Centro In-
tegrado Empresa Escola (CIEE). O Programa Jovem Aprendiz
Cooperativa é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendiz do Coo-
perativismo, com apoio da Unimed Leste Fluminense.

Participaram da mesa principal o superintendente do CIEE, Paulo Pi-
menta; a presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do
Adolescente (CMDCA), Maria Bernadete Farias; e o superintendente
do CIEE Leste Fluminense, Cléris Maciel, que recebeu Moção de Con-
gratulações e Aplauso pelo trabalho desenvolvido.

Presidida pelo vereador Bira Marques, a visita fez parte da última aula

do Módulo de Políticas Públicas do curso, que é composto por dez
módulos com duração de um ano. As atividades são voltadas para jo-
vens de 14 a 24 anos e visam qualificá-los para o mundo do trabalho
com foco no cooperativismo.

Aprendizes recebem
diplomas na Câmara

A turma recém-formada de alunos do Programa Jovem Aprendiz na Câmara
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O Instituto Estadual de Hematologia

(Hemorio) confirmou presença nas

comemorações pelos 196 anos da

Câmara de Vereadores de Niterói,

no próximo dia 11 de agosto. As

equipes do banco de sangue esta-

rão com seu laboratório móvel fa-

zendo a coleta em doadores

voluntários. Durante todo o dia, de-

zenas de instituições privadas, ór-

gãos públicos, universidades,

associações de classe, clubes, sin-

dicatos e demais segmentos da so-

ciedade civil organizada da cidade

vão atender em toda área externa

da Câmara. 

Como já é tradição, a grande quanti-

dade de serviços prestados de forma

gratuita à população durante todo o

dia será o objetivo principal do

evento. O vereador Paulo Bagueira,

presidente do Legislativo, define a

data como a de um “mutirão de cida-

dania e grande confraternização”.

Pela manhã acontecerão os festejos

pela passagem dos 196 anos de ins-

talação do Poder Legislativo iniciados

com missa solene na matriz de

Nossa Senhora da Conceição, no

Centro, celebrada pelo monsenhor

Oswaldo Motta.

— Mais uma vez queremos a popu-

lação presente no aniversário da

Câmara. Vamos ter serviços de

saúde, assistência jurídica, presta-

ção de serviços, segunda via de do-

cumentos e uma série de outras

atividades culturais e recreativas

realizadas em mais de 50 estandes.

Gratuitamente a população terá à

disposição uma variada gama de

serviços — afirma o presidente da

Câmara, Paulo Bagueira.

Entidades parceiras vão prestar serviços gratuitos para a população no dia do aniversário da Câmara

196 anos
vai ter nova

ação social 
na Câmara

A Comissão de Saúde e Bem-Estar Social da Câmara fez reunião para
debater a situação da saúde no Estado, com foco principal no município
de Niterói. O presidente da Comissão, vereador Paulo Eduardo Gomes,
convidou o secretário de Estado de Saúde, Felipe Peixoto para debater
e apresentar a situação atual dos hospitais Azevedo Lima e Ary Parrei-
ras. Paulo Eduardo afirma que tem recebido denúncias sobre problemas
no Azevedo Lima, que está sendo administrado por uma Organização
Social, demora no  atendimento da Unidade de Pronto Atendimento do
Fonseca e falta de insumos para atendimento e tratamento no Hospital
Estadual Ary Parreiras. Felipe, por sua vez, fez um balanço da atual ges-
tão a frente do Azevedo Lima e as perspectivas de melhora no atendi-

mento em Niterói. Paulo Eduardo critica uma outra questão levantada
durante o encontro que foi a privatização dos serviços através das OSs
e os problemas na rede municipal. O encontro contou com presença de
sindicalistas e de profissionais da área da saúde. A Comissão de Saúde
vai divulgar em breve a ata oficial da reunião com a fala das autoridades.

Saúde tem situação
debatida com secretário

Secretário Felipe Peixoto fala na reunião presidida pelo vereador Paulo Eduardo
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
aguarda o trâmite do Projeto de Lei
50.047/2013 que aborda a criação do
Banco de Medicamentos de Niterói com fi-
nalidade de angariar medicamentos, doa-
dos por pessoas físicas e jurídicas, para
distribuição gratuita à população carente,
especialmente aos idosos, através da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, com gerência-execu-
tiva da Secretaria Municipal de Saúde,
desde que apresentando o respectivo re-
ceituário médico. 

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

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

Jorge Andrigo Dias de Carvalho, em par-
ceria com Leonardo Giordano, apresentou
o Projeto de Lei 122/2015 que dispõe
sobre a afixação de cartazes indicativos
de localização de hospitais, postos de
saúde e atendimentos emergenciais pró-
ximos a farmácias e drogarias de Niterói. 

Os cartazes deverão conter os nomes dos
hospitais, postos de saúde ou atendimen-
tos de emergência, com seus respectivos
endereços e telefones, afixados em local
de fácil visualização, escrito de forma
clara, precisa, ostensiva e em língua por-
tuguesa, de modo a assegurar o entendi-
mento do cidadão. Os hospitais, postos de
saúde e de emergência cujas informações
deverão estar contidas nos cartazes são
os mais próximos às respectivas farmácias
e drogarias. 

“A afixação de cartazes informativos dos
atendimentos médicos mais próximos a
cada farmácia e drogaria, servirá de auxí-
lio, não só ao profissional farmacêutico,
mas também à sociedade civil. Relevante
ressaltar que muitas das vezes que se
busca por uma farmácia, o que se neces-
sita pode ir além da especialidade do far-
macêutico”, justificam os autores do
projeto.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 136/2015 esta-
belece diretrizes para criação do Código
de Defesa do Contribuinte de Niterói,
para assegurar os direitos de acesso a
informações sobre o destino dos tributos
pagos no município. Fica assegurado aos
contribuintes o direito de conhecer as in-
formações que lhes digam respeito a
dados públicos, em razão do direito de
preservar o status do seu nome, seu pla-
nejamento empresarial, sua estratégia de
investimento e, principalmente, a recu-
peração de tributos pagos indevida-
mente, entre outras finalidades como
estão sendo aplicados os recursos no
município por se tratar de uma garantia
constitucional.

“Justifica-se a presente proposição pelo
fato da necessidade do referido remédio
constitucional ter por objetivo precípuo
assegurar ao contribuinte do município
de Niterói o conhecimento de informa-
ções relativas à sua pessoa, desde que
constantes em bancos de dados de enti-
dades municipais ou de caráter público
ou, ainda, a retificação dessas informa-
ções, caso não prefira fazê-lo por meio
de processo sigiloso, judicial ou adminis-
trativo”, explica 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 Resolução 03/2015 que
instituiu a Frente Parlamentar em Defesa
do SUAS (Sistema Único da Assistência
Social). A Frente criará um espaço de de-
bate para as questões referentes ao Sis-
tema. 

Compete a ela, sem prejuízo de outras
atribuições decorrentes de sua natureza
institucional, realizar estudos e debates
e tomar providências no sentido de
acompanhar as políticas públicas dire-
cionadas e relacionadas à estas ques-
tões; monitorar a execução de planos e
projetos relacionados à temática; realizar
estudos, pesquisas e diagnósticos rela-
cionados ao SUAS; e acompanhar, dis-
cutir e sugerir proposições legislativas
correlatas à temática. 

“Com a Constituição Federal de 1988 a
Assistência Social elevou-se da antiga
condição de ação subsidiária do Estado,
cujas ações se caracterizavam por seu
caráter eventual, discricionário e com-
pensatório e tornou-se política com
mesmo grau de importância das demais
políticas de seguridade, assumindo a
condição de direito de todo cidadão”, ex-
plica Bira Marques.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor do Projeto de Lei 10/2010 o qual
determina que as consultas médicas e
exames de saúde sejam realizados no
prazo máximo de três dias para pacientes
com idade superior a 65 anos, portadores
de deficiência e gestantes. 

Conforme o Artigo 1º, fica determinado
que as consultas médicas e exames de
saúde sejam realizados no prazo máximo
de três dias. 

Segundo a justificativa apensada ao pro-
jeto, o objetivo desta proposição é agilizar a
marcação de consultas médicas e exames
para esses pacientes que necessitam de
urgência para tais procedimentos e a es-
pera pode prejudicar o tratamento médico. 

O vereador Beto da Pipa, presidente da
Comissão Permanente de Urbanismo,
Obras, Serviços Públicos, Transportes e
Trânsito, tem sido responsável pelas au-
diências legislativas para debate e suges-
tões ao Plano Urbanístico Regional (PUR)
da Região de Pendotiba. Outras audiên-
cias legislativas têm sido realizadas pela
Comissão de Meio Ambiente na própria re-
gião, em contato mais estreito com a co-
munidade.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-6797
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite
para o Projeto de Lei 106/2015 que dis-
põe sobre a instalação obrigatória de si-
nalização luminosa e piscante indicando
a existência de radares nas vias públicas
do município de Niterói. 

Pelo Artigo 1° fica determinada a instala-
ção, obrigatória, de sinalização luminosa
em todos os locais em que houver rada-
res de controle de velocidade no trânsito.
O Artigo 2º prevê que as despesas de-
correntes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário. 

Já o Artigo 3º conclui que, caso aprovado
o projeto em plenário e sancionado pelo
prefeito, o Poder Executivo regulamen-
tará a presente lei, no que couber, no
prazo máximo de 60 dias, contados da
data de sua publicação. 

É também de Lessa o Projeto de Lei
39/2015 sobre a destinação de assentos
preferenciais para idosos, deficientes fí-
sicos, pessoas com a mobilidade redu-
zida e gestantes, em áreas destinadas à
alimentação nos shopping centers, cen-
tros comerciais, supermercados e esta-
belecimentos de ensino de Niterói.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é um
dos autores do Projeto de Lei 40/2014
instituindo em Niterói a obrigatoriedade
de os funcionários de creches, UMEIs e
outros espaços públicos sob a responsa-
bilidade da Secretária e da Fundação
Municipal de Educação realizarem curso
de primeiros socorros para possíveis
emergências nas unidades. 

O curso será elaborado e executado pelos
funcionários capacitados da Secretaria e
da Fundação de Saúde. Protocolado em
parceria com a vereadora Verônica Lima
ressalta, em sua justificativa, que “apren-
der primeiros socorros não tornará os
educadores aptos a realizar procedimen-
tos técnicos feitos por médicos, apenas
possibilitará aos mesmos a capacidade
de agir na urgência para diminuir a possi-
bilidade de danos e sequelas. 

O projeto chega de forma a suplementar
à legislação estadual e federal, sem cus-
tos, uma vez que o curso será ministrado
por funcionários da própria Prefeitura, em
espaços e horários compatíveis, con-
forme a regulamentação do Executivo.
Acrescenta o vereador que a medida “po-
derá ter efeitos na prática que poderá sal-
var vidas”.

Carlos Alberto de Macedo é autor do Pro-
jeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal
01/2015 que acrescenta parágrafo único
ao artigo 219 da LOM. Pelo proposto não
será objeto de deliberação qualquer pro-
posição legislativa que tenha por objeto a
regulamentação de políticas de ensino,
currículo escolar, disciplinas obrigatórias,
ou mesmo de forma complementar ou fa-
cultativa, que tendam a aplicar a ideologia
de gênero, o termo ‘gênero’ ou orientação
sexual. 

“Não é de hoje que mudanças têm sido
propostas na nossa forma de pensar, de
comprar, de se comunicar, de se locomo-
ver, de viver, enfim. No entanto, nem todas
as mudanças geraram efetivamente situa-
ções melhores que as anteriores, e muitas
vezes já se tornaram irreversíveis no
nosso cotidiano. É nosso dever, portanto,
primar e valorizar a dignidade da pessoa
humana, o respeito aos direitos humanos,
à vida, à família, à sociedade organizada,
com visão ampla e a longo prazo, de sorte
que os arroubos de indignidade, de senti-
mentos de injustiça, de impunidade, den-
tre outros, não transformem o convívio
social num emaranhado de fragmentos de
individualismos, revanches, vinganças ou
o que o valha”, destaca Macedo.

Daniel Marques Frederico, através do Pro-
jeto de Lei 112/2015, legisla sobre a utiliza-
ção de bicicletas elétricas em Niterói. Para
fins de circulação em ciclorrotas e vias pú-
blicas, equiparam-se as bicicletas elétricas
às outras movidas à propulsão humana,
cuja regulamentação específica deverá ser
respeitada, principalmente no tocante à po-
tência máxima de 250 watts elétricos, e ao
mesmo tempo observado o limite de veloci-
dade de 25 quilômetros por hora. 

As ciclorrotas, mesmo as que utilizam parte
de vias públicas em suas constituições, não
serão consideradas no âmbito municipal, ex-
clusivamente para efeitos de aplicação de
leis de trânsito, como vias públicas, desde
que utilizadas para tráfego. 

Entende-se por ciclorrotas as vias sinaliza-
das que indicam a presença e a preferência
da bicicleta sobre os demais veículos, como
rege o código de trânsito objetivando garan-
tir o óbvio direito de circulação das bicicletas. 

“Todo veículo automotor independente da ci-
lindrada, para ser conduzido na via pública,
exige a devida documentação e habilitação.
Contudo, não há sentido que ciclovias e ci-
clofaixas tenham o mesmo tratamento de
ruas e estradas”, diz Daniel.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

2622-9742
Gabinete 89

49 JUNHO 2015_49 CAMARA JUNHO 2015  22/7/2015  11:13  Page 10



11

Emanuel Rocha (SDD) Gallo (PROS)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha acom-
panha o andamento do Projeto de Lei
130/2015 que estabelece diretrizes para a
Política Municipal de Segurança na Noite.
O Poder Público, quando da formulação e
realização da Política de Segurança, se
pautará pelas diretrizes estabelecidas na
presente lei, tendo sempre por foco prin-
cipal ações e atividades necessárias à pro-
teção dos direitos fundamentais, sociais e
de segurança pública previstos na Consti-
tuição Federal. 

São objetivos da Política Municipal de Se-
gurança na Noite a segurança pública; au-
mento e melhoria da iluminação pública;
iluminação adaptada à arborização; subs-
tituição de lâmpadas vapor de mercúrio
(luz branca) por lâmpadas de Led; priori-
dade de iluminação nas calçadas; implan-
tação de sistema de monitoramento e
gestão remota da iluminação pública; e es-
trutura de iluminação antivandalismo e an-
tifurto de cabos de energia, entre outras. 

“A importância da implementação dessa
política municipal está ligada a ideia do de-
senvolvimento urbano sustentável plane-
jado e voltado para atender o direito de ir
e vir da população de nossa cidade”, ex-
plica Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 95/2015 instituindo, no âm-
bito da Secretaria de Municipal de Educa-
ção, a Escola Técnica de Ensino
Fundamental, destinada a ministrar co-
nhecimento sobre diferentes atividades
técnicas. 

A Secretaria dará prioridade para matrí-
cula de alunos cuja renda familiar não ul-
trapasse a três salários mínimos. Do
currículo escolar, além das matérias defi-
nidas pelos órgãos de ensino, deverão
constar noções básicas sobre enferma-
gem, serralheria (soldador, funileiro), ele-
trônica, informática (Rede, Programação
e Manutenção de micros), eletrotécnica
(doméstico e industrial), alfaiataria, mar-
cenaria, tipografia, mecânica (tornearia),
fundição (ferramentaria), petróleo e gás,
cinema e TV (operador de câmera, ilumi-
nação, som, contra regra), edificações
(construção civil e de estradas) e desenho
(eletricidade, eletroeletrônica, elétrica e
construção). 

“Este projeto tem o sentido de oferecer às
crianças o contato com numerosas profis-
sões, podendo se identificar com algumas
delas e ampliar seus conhecimentos”,
conta Gallo.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apre-
sentou o Projeto de Lei 126/2015 auto-
rizando a prefeitura a oferecer incentivo
fiscal para a contratação de profissio-
nais internos ou egressos do Sistema
Socioeducativo Estadual, observadas as
disposições da Constituição Federal e
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). 

Para ter direito ao abatimento no reco-
lhimento do Imposto Sobre Serviços
(ISS), as pessoas jurídicas contribuintes
deverão comprovar a contratação per-
manente, em relação ao quadro total de
empregados, seguindo os critérios defi-
nidos de 5% de profissionais internos ou
egressos para abatimento de 20% no
ISS; e 10% de profissionais para abati-
mento de 40% no Imposto. 

“O presente projeto de lei tem por finali-
dade auxiliar na obtenção de emprego
por parte de jovens profissionais inter-
nos ou egressos do Sistema Socioedu-
cativo Estadual, medida importante uma
vez que é sabido o pesado estigma car-
regado pelo interno/ex-interno na socie-
dade, que por muitas vezes o impede de
conseguir um emprego”, ressalta Henri-
que Vieira.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho espera a tramitação do
Projeto de Lei 38/2006 que autoriza o Exe-
cutivo a implantar o Programa de Esclareci-
mento e Conscientização da Esclerose
Múltipla, instituindo a Semana Municipal de
Esclarecimento e Conscientização à Escle-
rose Múltipla, a ser realizada, anualmente,
na semana do dia 30 de agosto, data em
que se comemora o Dia Mundial da Cons-
cientização da Esclerose Múltipla.

A Semana será incluída no calendário oficial
do Município. Para a consecução dos obje-
tivos o Poder Público poderá promover pa-
lestras, conferências, campanhas e outras
atividades que venham prover atendimento,
exames, orientações, para esclarecimento
dos casos dessa doença crônica, assim pro-
movendo a defesa dos direitos humanos. 

Uma campanha de conscientização com
cartilhas e folders orientando e esclare-
cendo dúvidas sobre a doença também
deverá ser realizada.

“Primeiramente, faz-se necessário fazer
uma breve exposição sobre a Esclerose
Múltipla. A patologia em questão é uma
doença crônica, autoimune, grave, que de-
genera a bainha de mielina que reveste
parte dos neurônios”, diz a justificativa.

Paulo Eduardo Gomes é o autor do Re-
querimento 114/2015 sobre a criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar “possível malversação de
dinheiro público” através de contratos e
obras da Empresa de Moradia, Urbaniza-
ção e Saneamento (Emusa), durante o
período de 1991-2003 quando José Ro-
berto Mocarzel e Jorge Roberto Silveira,
ordenadores de despesas municipais em
boa parte desse período, possuíram con-
tas não declaradas na filial do Banco
HSBC, na Suíça, conforme revelado no
caso conhecido como SwissLeaks. 

“Em sua edição do dia 26 de março último
o jornal O Globo publicou matéria reve-
lando que Jorge Roberto e Mocarzel
estão na lista dos brasileiros que manti-
veram contas não declaradas na filial do
HSBC. Trata-se do caso Swissleaks, um
escândalo bancário iniciado com o vaza-
mento de dados de 106 mil clientes de
203 países que mantinham contas na-
quele país. Após o vazamento de dados,
autoridades de diversos países, tais como
Inglaterra, França e Brasil, têm investi-
gado as evidências de sonegação fiscal e
lavagem de dinheiro envolvendo os cor-
rentistas”, afirmou o vereador Paulo
Eduardo Gomes.

José Vicente (PROS)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano pretende ver
aprovado o Projeto de Lei 124/2015 que
dispõe sobre o tombamento da Escadaria
do Mosaico, no bairro de Charitas. 

A Escadaria do Mosaico é o resultado do
projeto de mestrado da artista Leila Bar-
boza, no Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Arte, na Universidade Fe-
deral Fluminense. O Mosaico do Lugar
conta, ainda, com muros e bancos da
Oscar Pereira. Recebeu o Prêmio Cultura
Nota 10, em 2005, da Secretaria de Cul-
tura do Estado do Rio de Janeiro e o Prê-
mio Urbanidade do Instituto dos
Arquitetos do Brasil, em 2008.

Trata-se de uma obra de arte a céu
aberto que revitalizou o espaço e, com
sua estonteante beleza, encanta mora-
dores e visitantes”, diz Giordano. Tam-
bém é do vereador o Projeto 114/2015
sobre o tombamento do conjunto paisa-
gístico do Parque da Cidade, pelo seu
valor histórico e cultural. Inaugurado em
21 de setembro de 1976, o Parque da Ci-
dade é uma Área de Preservação Am-
biental (APA) do município de Niterói.
Fica localizada no alto do Morro da Vira-
ção, a 270 metros de altura e ocupa uma
área de 149.388,90 m².

Leonardo Giordano (PT)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora o
Projeto de Lei 132/2015. A proposta es-
tabelece norma para o desembarque de
pessoas de sexo feminino, deficientes fí-
sicos e idosos, em período noturno no
transporte coletivo urbano de Niterói, fora
dos pontos fixados após às 22 horas. 

Os condutores dos veículos podem parar
em qualquer local onde seja permitido es-
tacionamento, no trajeto regular da res-
pectiva linha, mesmo que nele não haja
ponto de parada regulamentado. 

As empresas ficam obrigadas a colocar
adesivos em local de alta visibilidade, no
espaço interno de todos os ônibus e
micro-ônibus utilizados no sistema viário,
que informem sobre o número e o con-
teúdo desta Lei, caso aprovada. 

“Esta iniciativa objetiva a melhora da
prestação do serviço de transporte cole-
tivo. Em alguns bairros, estas pessoas
são obrigadas a percorrer longas distân-
cias do ponto de parada até sua residên-
cia. Por vezes, os pontos se encontram
a quase quinhentos metros um do outro e
em locais onde a iluminação não é a mais
adequada”, destaca o vereador.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 289/2013 que serviu de
base à mensagem-executiva 09/2015,
aprovada pela Câmara e criando o Serviço
de Transporte Individual de Passageiros
em motocicleta (mototáxi) em Niterói, en-
tendendo como tal o transporte de apenas
um passageiro, realizado em veículo ade-
quado e conduzido devidamente para
esse fim. 

O serviço de transporte individual de pas-
sageiros será operado por pessoas físicas,
autônomas, devidamente habilitadas para
a exploração desse serviço, por meio da
competente permissão municipal. 

Caberá ao órgão municipal competente
cadastrar cada mototaxista, permissioná-
rio ou condutor, para fins de liberação de
alvará municipal. “Igualmente, o nosso
município dispõe de uma demanda repri-
mida significativa de profissionais que,
atuando na informalidade, aspiram ver re-
conhecidos seus direitos para trabalhar
nos limites da Lei, o que, por si só, já jus-
tifica a decisão de adequar às normativas
municipais às regras gerais atualmente vi-
gentes. A Prefeitura foi sensível e conse-
guimos aprovar um texto que atende a
categoria como um todo”, conta Priscila.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
apresentou o Projeto de Lei 129/2015
sobre a instituição de creches municipais,
para atender as necessidades dos idosos
em Niterói, a partir de 60 anos de idade.

A creche específica ao atendimento de
idosos, deverá funcionar em horário co-
mercial, e, se necessário, em dois turnos,
com acompanhamento de médicos, de
nutricionistas, de psicólogos e demais
profissionais da área. Cada creche aten-
derá e destinará um número de vagas
para famílias de baixa renda, que não
têm com quem deixar os idosos que
vivem com elas, quando saem para seus
trabalhos.  Poderão as empresas priva-
das firmar convênios com os órgãos com-
petentes, a fim de melhorar a qualidade
do atendimento.

“Muitas vezes assistimos ao noticiário e,
vemos vários acidentes com vítimas fa-
tais, idosos que, por estarem sozinhos
em casa e por possuírem mobilidade re-
duzida, não conseguem transitar pela
casa, têm dificuldades de se alimentar,
de se medicar e até mesmo de se ba-
nhar, uma vez que estes são totais ou
parciais dependentes de seus familiares”,
afirma o vereador.

Priscila Nocetti (PSD)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior é autor
do Projeto de Lei 120/2015 criando no
corpo da Guarda Civil Municipal de Nite-
rói, órgão integrante da estrutura adminis-
trativa da Secretaria Municipal de Ordem
Pública, a Companhia de Música da
Guarda Municipal. 

A Banda Musical será constituída, prefe-
rencialmente, por guardas músicos com,
no mínimo, 35 integrantes formados por
um coordenador (um GCM graduado); um
maestro-regente (podendo utilizar qual-
quer membro do grupo, não necessaria-
mente o GCM graduado); um mestre
assistente; um contramestre e músicos. 

Todos os integrantes do grupamento mu-
sical deverão ser músicos, comprovada-
mente através do Certificado de Curso
Livre em Música, técnico, superior em mú-
sica ou através da Carteira de Músico Pro-
fissional emitida pela OMB (Ordem dos
Músicos do Brasil).

“Bandas musicais são uma tradição na
história cultural brasileira. Não devem ser
consideradas luxo ou capricho da corpo-
ração, mas uma condição para manuten-
ção da ritualística prevista no cerimonial,
sendo ele civil ou não”, diz Vitor.

2621-0505
Gabinete 11

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 103/2013 que regula a
frequência e conduta nas praias de Nite-
rói, objetivando regular as atividades es-
portivas, garantir a segurança e a
preservação do meio ambiente. A explora-
ção de atividades esportivas, recreativas,
culturais ou empresariais nas praias
devem obedecer às normas estabeleci-
das. Segundo a proposta, as atividades de
simples lazer não dependem de autoriza-
ção prévia do Poder Público, devendo sua
prática, contudo, respeitar as normas de
boa conduta, segurança e preservação do
meio ambiente. 

Em nenhuma hipótese haverá reserva de
espaço na areia para exploração de qual-
quer atividade que importe em seu uso ex-
clusivo por particulares. A exploração das
atividades citadas, a título gratuito ou one-
roso, jamais poderá ser realizada com o
impedimento do livre acesso da população
à praia. 

“Os frequentadores das praias de Niterói
têm sido privados de um ambiente livre,
seguro e preservado, visto que suas
águas, areias e calçadas têm sido grada-
tivamente ocupadas por práticas danosas
e irregulares”, disse Cariello.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 154/2014 que institui novas regras
de incentivo à edificação e construção de
unidades de saúde em Niterói. São consi-
deradas edificações destinadas à unidade
de saúde, aquelas que compreendem os
serviços de medicina e biomedicina; análi-
ses clínicas, patologia, eletricidade médica,
radioterapia, quimioterapia, ultras sonogra-
fia, ressonância magnética, radiologia, to-
mografia e congêneres; hospitais, clínicas,
laboratórios, sanatórios, manicômios, casas
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e
congêneres. 

“Justifica-se a presente proposição, a fim
de especificar e definir o que são edifica-
ções destinadas à unidade de saúde, uma
vez que atual Lei Municipal não o faz, tra-
zendo dúvidas a população. Como base
foi utilizado o Código Tributário do Municí-
pio, precisamente os serviços de saúde”,
destaca Farah. 

As edificações destinadas a unidades de
saúde poderão localizar-se em qualquer
local do território municipal, exceto nas
unidades de conservação ambiental, Zona
de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS)
e em outros espaços naturais protegidos
legalmente.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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Os 50 anos de fundação da 1ª Igreja Batista
do Ingá foram comemorados com sessão
solene realizada na Câmara de Vereadores.
O pastor Edimar Guimarães Pereira, por in-
dicação do vereador Luiz Carlos Gallo, re-
cebeu Moção de Congratulação e Aplausos
e o Título de Cidadão Niteroiense. O jubileu
de ouro da Igreja Batista vai reunir uma série
de atividades até novembro, mês oficial da
fundação.

Gallo, impossibilitado de comparecer ao
evento por conta de questões de saúde fa-
miliar, foi substituído pelo presidente Paulo
Bagueira. O evento teve início com uma das

irmãs da igreja executando o Hino Nacional
Brasileiro assoviando. Em seguida o Coral
Novo Canto apresentou músicas de louvor.

À mesa principal, além de Bagueira, esta-
vam Guga Gallo, irmão do vereador e mem-
bro da igreja; os pastores Joel Ribeiro e Davi
Cavalcanti; e os vereadores Paulo Henrique
Oliveira e Renatinho.

Ao lado do pastor Samuel de Souza, então
diretor do Colégio Batista, 31 irmãos funda-
ram há 50 anos a igreja.

“Hoje, sob a direção do pastor Edimar, filho

da igreja, visto ter sido consagrado ao mi-
nistério a seu pedido, o desejo do Poder Le-
gislativo e meu em particular, é que a 1ª
Igreja Batista do Ingá tenha vida longa e fru-
tífera, levando a palavra e os ensinamentos
de Deus cada vez mais longe e a mais pes-
soas. Que a instituição possa comemorar
muitos outros cinquentenários”, diz Gallo em
sua justificativa da moção.

No terreno onde hoje funciona a igreja seria
construído um prédio, mas o proprietário de-
sistiu, devolveu o dinheiro dos investidores e
deu preferência ao pastor Samuel para a
compra do imóvel.

50 anos 
da 1ª Igreja 

Batista 
do Ingá Coral Novo Canto apresenta músicas de louvor na sessão solene pelos 50 anos da Igreja Batista do Ingá

Dom Alano Maria Pena, arcebispo emérito de Niterói, comemorou seus
40 anos de episcopado religioso recebendo Moção de Congratulação e
Aplausos oferecida pela Câmara de Vereadores. Proposta pelo verea-
dor Bira Marques, a noite contou com a presença do prefeito Rodrigo
Neves; deputados Chico D’Ângelo (federal) e Waldeck Carneiro (esta-
dual); arcebispo de Niterói, dom José Francisco; bispo da Diocese de
Campos, dom Roberto Francisco Ferreira Paz, representantes do clero
e dezenas de fiéis.

— Agradeço a delicadeza da Câmara e do vereador, mas lembro que
nada é por mim. Quarenta anos é um caminho, mas em primeiro lugar
vem a mão de Jesus, apontando esse percurso, sem ele eu não fazia
nem a décima parte. Peço a Deus que abençoe o vereador Bira e seus
pares nessa importante Casa Legislativa e desejo que eles ouçam o
que clama o povo — disse o religioso.

Rodrigo Neves destacou que a liderança de dom Alano transcende a
igreja e a Arquidiocese de Niterói.

— Faço da sua missão e trajetória um paralelo da liderança que o papa
Francisco vem exercendo no plano internacional. No âmbito de Niterói,
o arcebispo exerce sua missão e é referência de valor para todos nós.
Ouvir dom Alano é ter condições de errarmos menos e acertarmos mais,
porque ele nos orienta com sua sabedoria — disse o prefeito.

Bira Marques disse que a homenagem a dom Alano é merecida por
todo o trabalho de fé e evangelização desenvolvido por ele no país e
especialmente em Niterói; lembrando que o arcebispo emérito é um
exemplo na condução do rebanho e de simplicidade.

Dom Alano é
homenageado

Dom Alano (ao centro) recebe Moção de Congratulação e Aplausos da Câmara
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