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Educação em destaque

A exposição “9 por Niterói” foi aberta à vi-
sitação no Salão Nobre da Câmara de Ve-
readores. Tendo como curador o jornalista
Paulo Roberto Cechetti, a mostra reafirma,
através de 14 quadros e duas xilogravuras,
o quanto Niterói é ricamente representada
por artistas plásticos e suas mais diferentes
formas e cores. Nesta exposição coletiva
foi prestada uma homenagem póstuma ao
artista múltiplo Miguel Coelho. Página 15

Niterói é
tema de
mostra de arte

As obras de nove artistas niteroienses estão expostas no hall da Câmara 

Audiência sobre
saúde de animais
domésticos
Presidida pelo vereador Daniel Mar-
ques, foi realizada audiência pública
para debater a construção do Cen-
tro de Controle Populacional de Ani-
mais Domésticos, feita pela
Prefeitura de Niterói. Página 6

Vítimas do
Holocausto são
reverenciadas 
Como faz todos os anos, a Câmara
de Vereadores reverenciou a me-
mória dos judeus mortos nos cam-
pos de concentração, desta vez
lembrando de Aleksander Laks, que
deixou um legado de luta. Página 5

Votação de seis
mensagens antes
do recesso  
Antes de iniciar o período de re-
cesso de meio de ano, a Câmara
de Vereadores votou seis mensa-
gens do Executivo, entre elas a
corrreção de vencimentos dos ser-
vidores municipais. Página 7

Jornalista lança
livro com dicas
de  Português
“Descomplicando o complicado” é o
livro da jornalista e escritora Marilza
Cardoso, lançado na Câmara de Ve-
readores com dicas e exercícios
para a aplicação corrreta da gramá-
tica da língua portuguesa. Página 5

Com a polêmica questão de gênero fora do texto original o Plano Municipal de Educação (PME) foi apro-
vado. Com as galerias da Câmara de Niterói lotadas por manifestantes contrários e favoráveis à dis-
cussão do Plano Municipal de Educação (PME), o projeto foi aprovado recebendo emendas apresentadas
por vereadores. Antes, o PME foi discutido durante quatro audiências públicas e três reuniões de traba-
lho que moldaram o Plano a ser cumprido pelos próximos dez anos em Niterói. Páginas 2, 3 e 4 
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Comissões Permanentes:

Com a polêmica questão de gênero fora do
texto original o Plano Municipal de Educação
(PME) foi aprovado. Galerias completamente
tomadas, contrários e favoráveis à discussão
proporcionaram momentos de liberdade de ex-
pressão e de pura tensão. Seguranças do Le-
gislativo tiveram que intervir para acalmar os
ânimos de ambos os lados. O prefeito Rodrigo
Neves (PV) já avisou que vai vetar algumas
emendas aprovadas e propor um acordo para
que o Plano esteja, ao mesmo tempo, ante-
nado com os novos padrões liberais e que não
agrida os preceitos religiosos dos mais con-
servadores.

Ao longo de todo o processo a confusão foi
grande. Quatro audiências públicas e três reu-
niões de trabalho moldaram o PME para os
próximos dez anos em Niterói. O projeto, apro-
vado com 20 emendas, segue para sanção do
prefeito. O que for vetado retorna à Câmara
depois do recesso para a Casa analisar os
vetos e decidir, via voto, se mantém ou se der-
ruba. Depois é publicado no Diário Oficial.

Eram muitos os capítulos que abordavam estru-
turação e questões funcionais dos profissionais
de educação e das condições de trabalho nas
unidades da Rede Municipal de Ensino. No en-
tanto, o item 5, do capítulo 6, foi o que levou gru-
pos religiosos e a comunidade LGBT  a
dominarem a cena. Quinze vereadores foram fa-
voráveis à retirada da temática de gênero e cinco
contrários, no dia da análise do PME.

A Comissão Permanente de Educação, presi-
dida pelo vereador Paulo Henrique de Oliveira,
trabalhou para aprovar emendas que combatam
a discriminação como um todo nas escolas.

— Aprovamos 11 emendas ao todo. Atuamos
na defesa de uma escola plural, capaz de se
organizar para acolher as diferenças sem pre-

Educaç
ser segui
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cação tem plano para
guido por mais dez anos

Vereadores reunidos com representantes de grupos religiosos debatem pontos polêmicos do Plano Municipal de Educação proposto para vigorar pela próxima década

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Entretanto, mesmo sem unanimidade entre os
membros, achamos necessária a modificação
do item 5, em razão de que as expressões “di-
versidades relativas a gêneros” e “sexuali-
dade” não são palavras inócuas. Primeiro
introduzem-se os conceitos na legislação,
para depois inseri-los no sistema educacio-
nal. O legislativo brasileiro deve ter respon-
sabilidade ao tratar tema tão sensível a
sociedade — diz a justificativa da emenda da
Comissão.

Debates não geram consenso
Foram quatro audiências públicas, diversos en-
contros setorizados com profissionais de educa-
ção, religiosos, comunidade LGBT e toda a cúpula
da Secretaria e da Fundação Municipal de Edu-
cação. Na avaliação da secretária municipal de
Educação, professora Flávia Monteiro de Barros,
“há muito preconceito e fantasia nessa discussão”.

- A escola tem função de orientar e combater o
preconceito. A questão LGBT, por exemplo, não
tem como não passar pelo debate escolar. Nin-
guém vai induzir nenhum aluno a nada, é mais

uma visão distorcida. Não é a retirada de uma pa-
lavra que vai impedir o debate. As abordagens
sempre serão feitas conforme as faixas etárias di-
versas - ressaltou a secretária.

Nenhum argumento, no entanto, foi suficiente para
acalmar os ânimos. Para evitar que o confronto de
ideias virasse confronto físico, o presidente da Co-
missão de Educação teve que dividir as audiên-
cias em dias alternados para os contrários a
questão do gênero numa data e favoráveis em
outra. A primeira audiência com as “duas torcidas”
foi tão tumultuada que quase nada foi discutido.
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4 — Junho de 2016

Proposta de retirar das metas do Plano
Municipal de Educação (PME) as ações
da Tabela do item VI, número 5, causou
forte reação entre os movimentos LGBTs
e apoio das lideranças evangélicas e ca-
tólicas de Niterói. A emenda supressiva
de número 01, de autoria do presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final, Rodrigo Farah, focava no
texto onde eram referidas as palavras “ci-
dade educadora: diversidade, interseto-
rialidade e transversalidade, educação e
diversidade de gênero...”.

Em sua justificativa para a retirada da te-
mática “ideologia de gênero e seus res-
pectivos desdobramentos” do currículo
das escolas municipais de Niterói, o ve-
reador alega que tem como objetivo a de-
fesa da família.

— Ora, a ideologia de gênero defende
que qualquer diferenciação psicológica,
comportamental ou de identidade entre
homens e mulheres é pura invenção so-
cial, sem nenhuma determinação bioló-
gica ou inata. Assim, a única diferença
existente entre homens e mulheres é a fí-
sica, abrangendo o formato do corpo ou
os órgãos genitais, e qualquer outra dife-

rença é imposta pela sociedade, o que,
segundo os defensores da teoria, retira a
liberdade do indivíduo de escolher o mo-
delo que quer seguir: o masculino ou o fe-
minino — ressalta.

Conclui o autor que a ideologia de gênero
“até o momento não possui fundamento
científico algum, muito menos dados que
a justifiquem. Pelo contrário, os países
em que os estudos sobre a ideologia de
gênero ganharam proporções maiores
estão revendo esta política, onde citamos,
por exemplo, países nórdicos, que corta-

ram do orçamento público verbas desti-
nadas ao Instituto Nórdico de Estudos de
Gênero”.

A emenda acabou sendo retirada de
pauta e aprovada a de número 102, ela-
borada em parceria com 17 vereadores,
modificando outras metas sobre modali-
dade de ensino e educação especial. A
Comissão de Educação também aprovou
a emenda 54, que substitui as palavras
referentes a “diversidade de gênero e se-
xualidade” por “educação e combate à
discriminação”.

Emendas
ao Plano de

Educação 
são aprovadas

Vereador Luiz Carlos Gallo vota o Plano Municipal de Educação diante de galerias lotadas por manifestantes

Formatado a partir da Conferência Munici-
pal de Educação de 2015 o Plano Municipal
de Educação representou pelo menos um
avanço significativo na esfera trabalhista.

Entre as emendas mais importantes que
foram aprovadas está a troca da nomen-
clatura de merendeira para cozinheira es-
colar e auxiliar de cozinha, como
reivindicava a categoria há alguns anos.

A emenda propõe a “criação, no âmbito do
Plano de Carreira dos Profissionais de

Educação da Rede Municipal de Niterói, do
cargo de cozinheiro escolar, com direitos e
condições de trabalho correlatos a esta
profissão, resguardando a possibilidade de
mudança para este cargo das merendeiras
da rede, nas possibilidades da lei e a cria-
ção dos cargos de auxiliares de cozinha no
prazo de cinco anos”, diz o texto. 

Merendeira
passa a ser
cozinheira
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5

“Holocausto, nunca Mais”. Essa foi a frase
mais pronunciada na sessão solene em me-
mória de Aleksander Henryk Laks, judeu po-
lonês radicado no Brasil, sobrevivente da
Segunda Guerra Mundial, morto em 21 de
julho do ano passado. O evento foi promo-
vido pelo vereador Bruno Lessa no plenário
da Câmara e com presença de representan-
tes de instituições da comunidade judaica,
de diversas religiões e familiares do home-
nageado. Jerson Laks, filho mais velho de
Alek, emocionado, leu textos do seu irmão
caçula, Henrique, e de sua filha Julia, neta
de Aleksander Laks.

— Meu pai foi muito carinhoso e presente.
Fazia questão de estar conosco o tempo todo

— lembrou com os olhos marejados.

Herry Rosenberg, vice-presidente da Fede-
ração Israelita do Estado do Rio de Janeiro
(Fierj), citou os recentes atentados terroris-
tas na França e na Alemanha e da necessi-
dade de lembrar das perseguições
sofridas principalmente pelos judeus.

— Infelizmente, na medida em que os so-
breviventes do holocausto estão desapare-
cendo, surge o perigo da indiferença. Mas,
nós não podemos deixar isso acontecer,
ainda mais porque tivemos a honra de ter
um líder como Laks. Temos a obrigação de
preservar seu legado — enfatizou.
A escritora Tova Sender, autora do livro “O

sobrevivente: memórias de um brasileiro que
escapou de Auschwitz”, em que conta as his-
tórias vividas por Laks, também ressaltou o
perigo do esquecimento com a morte dos úl-
timos sobreviventes. Para ela, as escolas
são fundamentais para evitar que isso acon-
teça. 

Na mesma noite ainda foram homenagea-
dos Freddy Glatt, presidente da Sharit Ha-
pleitá; a Associação dos Sobreviventes do
Holocausto, com uma Moção de Aplausos; e
Jerson Laks, com uma condecoração à fa-
mília. O ato solene teve a colaboração da
Associação David Frischman de Cultura e
Recreação (Adaf) e do Memorial Judaico de
Vassouras.

Vítimas do
holocausto

mais uma
vez lembradas Vereador Bruno Lessa preside a sessão solene da Câmara em memória das vítimas do holocausto

Quando usar corretamente o hífen? Sabe
como empregar a crase? As mudanças nas
regras gramaticais para o uso do acento e
do trema já estão assimiladas? Sabe o que
é o agente secreto? Essas e muitas outras
questões que parecem fugir ao conheci-
mento ou simplesmente não sabemos na
hora de escrever estão no livro “Descom-
plicando o complicado”, da jornalista e es-
critora Marilza Cardoso.

Repleto de dicas, exemplos do cotidiano e
ainda acompanhado de caderno de exer-
cícios, questões rotineiras em concursos
públicos e respostas comentadas, o livro

traz o básico para uma boa escrita.

— Bem-vindo tem hífen? É haja vista ou
haja visto? Interveio ou interviu? São al-

guns exemplos que até mesmo nós, jorna-
listas, escritores, funcionários administra-
tivos que fazemos uso da palavra escrita
temos dúvidas na hora em que não pode-
mos ter. A obra tem objetivo de tentar ser
útil — explica Marilza Cardoso.

Nascida no Recife, a pernambucana veio
para Niterói com apenas 5 anos de idade.
O lançamento do livro, no hall de entrada
da Câmara de Vereadores, contou com
presença de colegas de profissão e ami-
gos. Após a sessão de autógrafos ela re-
cebeu do jornalista Pablo Rossken,
assessor de Imprensa do vereador Luiz
Carlos Gallo, Moção de Congratulação e
Aplausos. 

Marilza Cardoso é também autora dos li-
vros “Expressando meus sentimentos em
poesia”, “Recordações de uma vida” e “Um
baile de memórias”.

Jornalista lança
livro com dicas
para boa escrita

Marilza lança o “Descomplicando o complicado”
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6 — Junho de 2016

A construção do Centro de Controle Popu-
lacional de Animais Domésticos (CCP), que
está sendo realizada pela Prefeitura de Ni-
terói no Horto do Fonseca (Zona Norte), foi
tema de audiência na Câmara dos Verea-
dores. Convocada e presidida pelo verea-
dor Daniel Marques teve como objetivo
debater o funcionamento do espaço de
saúde animal. Marcelo Pereira, diretor do
Departamento de Proteção Animal, da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sustentabilidade,
lembrou que o lugar não servirá como um
abrigo.

— Faremos castrações e controle popula-
cional. Uma parte do Centro será destinada
a cursos de banho e tosa para a comuni-
dade e, numa segunda etapa, teremos ali
um hospital veterinário. Estamos refor-

çando a estrutura da fundação para apro-
veitar o segundo andar como hospital. A
mão de obra local também vai ter uma
opção de profissionalização com banho e
tosa de animais — contou Marcelo.

Com 1.200 metros quadrados de área
construída, dois centros cirúrgicos, área de
pré e pós-operatório, consultórios, admi-
nistração, canil e gatil, cozinha, área de
descarte, sala de medicamentos, promete
dar nova dimensão ao atendimento aos
animais.

— O projeto de castração prevê agenda-
mento, captura, esterilização e desenvolvi-
mento de mutirões. Os animais castrados
já sairão microchipados. Estamos seguindo
as normas do Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária e vamos estar preparados

para castrar até 20 animais por dia. O con-
sultório veterinário será destinado para pe-
quenas consultas voltadas para protetores
de animais cadastrados na Prefeitura e
para pessoas carentes. As consultas deve-
ram ser agendadas com antecedência e
serão gratuitas, todo procedimento será
feito e o animal liberado no mesmo dia —
explica Marcelo.

Daniel Marques também destacou a Lei
3.153 que define papéis e atribuições de tu-
tores, protetores, a existência de colônias.

— O resgate de animais através do 153 é a
segunda maior demanda do Centro Inte-
grado de Segurança Pública, o Cisp. A Lei
é um avanço, amarra orçamento especí-
fico, mas é apenas um começo — diz Da-
niel Marques.

Controle
de população

animal 
em debate

O vereador Rodrigo Flach Farah (ao cen-
tro), presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação Final, reuniu
personalidades dos mais diferentes seg-
mentos para entrega de honrarias. 

Durante sessão solene, o professor Rafael
Raffide Ferreira, recebeu a Medalha José
Clemente Pereira; o médico ortopedista
Sérgio Maurício foi agraciado com a Me-
dalha Albert Sabin; a atleta de Bodyboard

Paola Figueiredo Simão recebeu a Meda-
lha João Batista Petersen e o empresário
André Luiz Lacerda Vieira o Título de Ci-
dadão Benemérito. Na foto (da esquerda

para a direita), os homenageados mostram
seus diplomas conferidos pelo vereador
Rodrigo Farah (ao centro) em solenidade
na Câmara Municipal de Niterói. 

Medalhas
para destaques
da cidade 

O Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos poderá castrar até 20 cães e gatos por dia
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Esforço concentrado da Câmara de Ve-
readores zerou a pauta de mensagens-
executivas enviadas pelo prefeito Rodrigo
Neves (PV), antes do recesso. Entre as ma-
térias aprovadas estão a correção dos sa-
lários da Prefeitura e da Câmara, o Plano
Municipal de Educação para o próximo de-
cênio, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2017, a mensagem sobre a modifica-
ção nas Operações Urbanas Consorciadas
(OUCs) e a implantação do Sistema de Pre-
miação por Desempenho para servidores li-
gados à área de Segurança de Niterói. 

As sessões plenárias voltam depois de 15
de agosto. Este ano, por conta das Olimpía-
das do Rio, as sessões estenderam-se até
15 de julho, adiando o período de recesso da
Câmara.

Operações urbanas
Para adaptar o projeto de reformulação do
Centro de Niterói a Prefeitura vai implantar a
Outorga Onerosa do Direito de Construir
(OODC), em lugar da emissão dos CEPACs
(Certificados Especiais Para Adicionais Cons-
trutivos), aprovado pela Mensagem-executiva
03/2016. 

Segundo a justificativa a ação é instrumento
previsto no Estatuto da Cidade, como mais
uma forma de contrapartida financeira ao di-
reito de construir.

As OUCs foram autorizadas em dezembro de
2013 pela Câmara e, alega ainda o Executivo
que, sem o registro da operação na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e a subsequente
emissão dos CEPACs - condicionadas à con-
clusão do EIA/RIMA (Estudo e relatório de im-
pacto ambiental) – “o que se observou na área
Central de Niterói nos últimos 24 meses foi, na

prática, um congelamento de toda e qualquer
possibilidade de legalização de imóveis e de
desenvolvimento imobiliário”.

84 emendas à LDO 2017
Com 84 emendas aprovadas - sendo 14 inte-
gralmente e 70 parcialmente - a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) para o exercício
financeiro de 2017 foi aprovada. O presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira, Con-
trole e Orçamento da Câmara, vereador Bira
Marques, avaliou como muito produtivo o apro-
veitamento e aprovação de emendas a LDO
por parte do Poder Executivo. Mais de 200
emendas foram apresentadas ao texto original
pelos vereadores, pelas Comissões Perma-
nentes e por representantes da sociedade civil.

A matéria foi aprovada por unanimi-
dade entre os 18 vereadores presentes
à sessão.

A receita estimada para o exercício fi-
nanceiro do próximo ano é da ordem
de R$ 2.210.105.067,00.

Para os cálculos da estimativa, proje-
tou-se 2017 de acordo com o que foi
realizado em 2015 e ajustado ao ce-
nário atual em 2016, fruto do acom-
panhamento da crise financeira que
se abateu na União, Estados e Muni-
cípios. A receita estimada em 2016 foi
de R$ 2.227 bilhões, ou seja R$ 27
milhões a mais do que a prevista para
o próximo exercício.

Reajuste de 4,5% para servidores
Na pauta também constava a corre-
ção monetária do vencimento base
dos servidores da administração di-
reta e indireta do Poder Executivo
em 4,5%. A medida inclui inativos,

pensionistas, efetivos e detentores de cargo de
comissão e, conforme justificativa, “a fim de
preservar o valor aquisitivo da moeda e re-
compor as perdas ocasionadas pelo processo
inflacionário”. 

O percentual teve como base o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A me-
dida também elevou o auxílio alimentação para
R$ 177,00 e o auxílio transporte para R$
188,00, sendo retroativa a primeiro de junho.

Foram aprovados o Plano Municipal de Edu-
cação, em votação final; e a implantação de
Premiação por Desempenho para servidores
ligados à área de segurança, apenas em pri-
meira discussão.

A Mesa da Câmara concentrou todos os esforços para não deixar nenhuma mensagem para depois do recesso

Mensagem 07/2016
Corrige vencimentos de servidores

Mensagem 06/2016
Altera a Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2016

Mensagem 05/2016
Aprova o Plano Municipal de Educação

Mensagem 04/2016
Aprova a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2017

Mensagem 03/2016
Altera a Lei de Operações Urbanas
Consorciadas

Mensagem 02/2016
Cria premiação de desempenho para
área da segurança

Mensagens
Executivas 

aprovadas
zeram a pauta
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 111/2016 o qual
institui o Dia Municipal do Paradesporto, a
ser comemorado no dia 5 de novembro de
cada ano. 

Considera o autor que os esportes para-
desportivos podem ser praticados por pes-
soas com deficiência e mobilidade
reduzida de todas as idades e gêneros,
para promoção da saúde, atingindo o alto
nível ou para simples lazer e recreação. 

O incentivo às atividades paradesportivas
estimula o esporte de participação para a
pessoa com deficiência, contribuindo para
o seu desenvolvimento pessoal e integra-
ção social. 

“A cidade de Niterói, em especial, abriga a
Associação Niteroiense dos Deficientes
Físicos, a Andef, desde 1981, que hoje é
nacional e internacionalmente conhecida
como tradicional celeiro de talentosos es-
portistas paraolímpicos. Diversos atletas
medalhistas em campeonatos mundiais e
Jogos Paraolímpicos já passaram pela en-
tidade e outros tantos surgem todos os
anos nas modalidades que são desenvol-
vidas na associação”, justifica o vereador
Paulo Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho, é autor do
Projeto de Lei 119/2015 que institui a polí-
tica de doação ou empréstimo de cadeira de
rodas no âmbito do município de Niterói. A
doação ou empréstimo deste equipamento
só poderá ser efetuada para pessoas com-
provadamente munícipes de Niterói. 

Para obter o benefício exposto na presente
Lei, o cidadão deverá ter renda familiar
nunca superior três salários mínimos. No
caso de necessidade de uso temporário de
cadeira de rodas, a pessoa, ou represen-
tante legal, assinará um termo de compro-
misso de devolução do utensílio a ser
arquivado e fiscalizado pela autarquia com-
petente. 

A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras
providências, prevê que “a saúde é um di-
reito fundamental do ser humano, de-
vendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício”.
Prevê ainda a salvaguarda de saúde e
execução de políticas econômicas e so-
ciais que visem redução de riscos de
doenças e outros agravos.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através de Indicação Legislativa, sugere
ao Poder Executivo Municipal a implan-
tação do adicional de risco de vida aos
fiscais de posturas de Niterói. 

Segundo o vereador a atuação desses
fiscais é fundamental para o êxito das
ações de ordenamento urbano voltadas
à regulação de condutas e ao cumpri-
mento de dispositivos legais, possuindo
caráter eminentemente ostensivo, ex-
terno e variável, do ponto de vista de ho-
rários e locais, a depender do objeto da
ação fiscal. 

“A execução de ações durante a madru-
gada e em condições outras tende a ma-
ximizar a exposição, com risco à
integridade física dos fiscais, dando ori-
gem, inclusive, à busca de apoio junto à
Polícia Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro. O Departamento de Fiscalização
de Posturas integra de forma efetiva o
quadro de servidores responsáveis pelas
ações de ordenamento urbano e preser-
vação da ordem pública, juntamente com
a Guarda Civil Municipal, cujos integran-
tes já percebem gratificação de risco de
vida e, não raro, atuam em conjunto com
a Fiscalização”, justifica o vereador. 

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 45/2016 onde sugere ao
Poder Executivo a inclusão de conteúdo
que trate dos direitos das crianças e dos
adolescentes na grade curricular da Edu-
cação Básica da Rede Municipal de Edu-
cação. 

O conteúdo a ser ministrado nas discipli-
nas deverá ter como diretriz a Lei 8.069,
de 13 de julho de 1.990, que institui o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, bem
como suas leis complementares. 

O Poder Público Municipal deverá obser-
var a produção e distribuição de material
didático adequado. 

“Tal propositura representa um grande
avanço na efetivação dos direitos de crian-
ças e adolescentes, pois a abordagem na
educação constituir-se-á em um instru-
mento fundamental para difundir o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA),
produzindo uma mudança de paradigmas.
O ECA é uma lei que assegura direitos,
mas também gera deveres desmistifi-
cando a ideia de que o ele é permissivo e
apenas protege crianças e adolescentes
e, consequentemente prejudica o trabalho
do professor e do educador.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, é
autor do Projeto de Lei 223/2014 pelo qual
ficam os profissionais de Educação Física,
denominados personal trainers, livres de
qualquer cobrança ou incidência de per-
centuais sobre honorários, taxas, comis-
sões ou cobranças de toda natureza pelas
academias ou estabelecimentos com práti-
cas esportivas de Niterói. 

Apresentado em parceria com a colega Ve-
rônica Lima, especifica que o profissional só
poderá, exclusivamente, orientar e coorde-
nar as atividades físicas de seu cliente.
Ficam excluídos os estúdios e clínicas de
treinamento personalizado e especializados. 

O livre acesso dos profissionais em ques-
tão estará condicionado ao prévio cadas-
tramento do mesmo junto à academia, que
deverá ser feito sob responsabilidade do
aluno.

“O profissional de Educação Física em
questão não causa nenhuma despesa para
o estabelecimento, eis que a sua contrata-
ção é uma liberalidade do aluno. Este paga
duas vezes: paga o professor da academia
quando quita a mensalidade e paga ao per-
sonal trainer para te acompanhar exclusi-
vamente”, explica o vereador Beto.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto de
Lei 77/2016 que cria a obrigatoriedade do
reaproveitamento de água pluvial em
todas as escolas públicas municipais de
Niterói. 

A implantação do sistema de reaproveita-
mento de água pluvial caberá ao órgão
competente em parceria com a Secreta-
ria de Educação e a comunidade escolar. 

Os projetos de construção de novas uni-
dades escolares deverão contemplar o
previsto na Lei. Nas unidades escolares
já construídas e em funcionamento os ór-
gãos competentes apresentarão crono-
grama para a adequação das instalações. 

O funcionamento do sistema de capta-
ção de água pluvial terá a participação
obrigatória de todos os alunos e funcio-
nários da rede de escolas públicas mu-
nicipais da Cidade de Niterói para o êxito
deste projeto. 

“A água da chuva não é potável, portanto
ela não poderá ser utilizada para o con-
sumo humano, mas pode ser utilizada nas
descargas dos vasos sanitários, nas la-
vagens de pisos, carros, máquinas e etc”,
explica Bira. 

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2016 61 JUNHO_61 JUNHO 2016  9/8/2016  15:54  Page 9



10 — Junho de 2016

Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 32/2014 cria o Cadastro
Único dos Programas de Habitação de Ni-
terói a ser regido pelas regras contidas na
legislação dos programas de Habitação
instituída pela União e pelo Estado do Rio. 

A Prefeitura, subsidiada pela legislação
Estadual e Federal, informará os requisi-
tos usados e classificará as famílias por
região e programas em andamento. Diz a
justificativa que a Constituição Federal
prevê como obrigação da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, promover
programas de construção de moradias e
melhorias na condição de habitação. 

“O Governo Federal com o Programa
Minha Casa, Minha Vida, vem estabele-
cendo um marco no país de políticas pú-
blicas de habitação. No Rio de Janeiro
vem também repercutindo políticas e pro-
gramas complementares que estão inse-
rindo todos os entes nesse processo
político. Em Niterói não é diferente. A Pre-
feitura vem cumprindo uma agenda posi-
tiva e a Comissão de Habitação da
Câmara vem legislando e fiscalizando
sobre o tema de forma a atender a todas
as necessidades da sociedade”, diz o ve-
reador.

Carlos Alberto de Macedo deu entrada na
Secretaria da Mesa Diretora ao Projeto de
Lei 254/2011 vedando a distribuição de pu-
blicações, filmes ou qualquer tipo de mate-
rial contendo orientações sobre a
diversidade sexual nos estabelecimentos
da rede pública de ensino. 

A distribuição do material se refere aqueles
que contenham orientações sobre a prática
da homoafetividade ou qualquer assunto
correlato. 

“Atualmente, estamos vivendo momentos
de claro desrespeito às famílias tradicionais.
Diariamente, nos deparamos com situa-
ções adversas à educação que recebemos
dos nossos pais. A escola é a continuação
de nosso lar, desde pequenos, contamos
com os professores para nos aplicar, além
do ensino, também boas maneiras que ser-
virão para nos guiar durante toda nossa tra-
jetória de vida. Os ensinamentos e a
educação aplicada durante a nossa infância
é que irão nortear toda nossa vida. Por-
tanto, se durante essa fase tão começar-
mos a receber informações sobre situações
que contrariam nossos conceitos, iremos
formar uma sociedade repleta de pessoas
com sérios distúrbios de personalidade”,
acredita Carlos Macedo. 

Daniel Marques Frederico através do
Projeto de Lei 116/2016 dispõe sobre a
regulamentação do funcionamento e do
exercício do comércio de vendedores
ambulantes nas praias do município de
Niterói. 

Esta lei autoriza e disciplina o exercício
e o comércio de bens e a prestação de
serviços por ambulantes na faixa de
areia das praias urbanas do município e
o seu ordenamento. 

Entre os objetivos está o de preservar o
meio ambiente; garantir a organização
das atividades e a correta ocupação dos
espaços públicos; assegurar o livre
acesso dos cidadãos às praias, mediante
a coibição de quaisquer iniciativas de
ocupação desordenada do espaço pú-
blico; e proteger a livre iniciativa, a regu-
laridade do exercício das atividades de
comércio de bens e serviços na faixa de
praia e o respeito aos direitos do consu-
midor e usuários do espaço público. 

Para os efeitos desta lei, os terrenos de
marinha e seus acrescidos serão consi-
derados como área pública, exceto
quando legalmente ocupado por particu-
lares.

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 26/2016 que dispõe
sobre a obrigatoriedade de se adotar me-
didas para evitar existência de criadouros
dos mosquitos Aedes Aegypti, Aedes Al-
bopictus e outros vetores transmissores de
doenças na cidade de Niterói. 

Em estabelecimentos comerciais, indus-
triais ou residenciais ficam os proprietá-
rios, locatários, responsáveis ou
possuidores a qualquer gênero, obrigados
a manter os reservatórios, caixas de água,
cisternas ou similares, devidamente tam-
pados, de forma a não permitir a prolifera-
ção do mosquito. 

Os responsáveis por borracharias, recau-
chutadoras, ferros-velhos, oficinas mecâ-
nicas, empresas de reciclagem, depósitos
de containers, depósitos de material de
construção, construtoras com seus res-
pectivos canteiros de obras e similares e
por estabelecimentos que comercializam
sucatas em geral, deverão providenciar o
acondicionamento dos materiais em cava-
letes ou estrados que possibilitem o fácil
acesso para inspeção e verificação, de-
vendo manter cobertura total para esses
materiais ou outros meios, bem como rea-
lizar a manutenção e limpeza. 

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 130/2016 que dispõe
sobre o tombamento e incorporação ao
patrimônio artístico, histórico, arquitetô-
nico e cultural de Niterói do edifício sede
da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos, o Palácio dos Correios, locali-
zado na Rua Visconde do Rio Branco, no
Centro da cidade. 

O tombamento compreende as áreas co-
muns e entornos, conforme estabelece o
Decreto-lei 25, de 30 de novembro de
1937. O Poder Executivo comunicará o
presente tombamento aos serviços de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
e do Estado do Rio de Janeiro. 

O vereador diz em sua justificativa que o
prédio foi inaugurado em 1914 e, recen-
temente, em 2014, reformado e restau-
rado. Por conta da comemoração dos
440 anos de Niterói, em 2013, foi inau-
gurada a iluminação monumental do Pa-
lácio, que também abriga o Espaço
Cultural dos Correios na cidade, com
salas para artes visuais, uma sala multi-
cultural para cinema, música e humani-
dades. O vereador Luiz Carlos Gallo é
primeiro secretário da Mesa Diretora da
Câmara.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apresen-
tou, em coautoria com a bancada do PSOL,
o Projeto de Lei 124/2016 que institui o “Pro-
grama Municipal de Fomento ao Teatro para
a Cidade de Niterói”, vinculado à Fundação
de Arte de Niterói, com o objetivo de apoiar
a manutenção e criação de projetos de tra-
balho continuado de pesquisa e produção
teatral visando o desenvolvimento do teatro
e o melhor acesso da população ao mesmo. 

O estudo deverá contemplar as práticas dra-
matúrgicas ou cênicas, mas não se aplica à
pesquisa teórica restrita à elaboração de en-
saios, teses, monografias e semelhantes,
com exceção daquela que se integra orga-
nicamente ao projeto artístico. 

Para a realização do Programa serão sele-
cionados no máximo 30 projetos por ano de
pessoas jurídicas. Os interessados devem
se inscrever na FAN, ou em local por ela in-
dicado, nos meses de janeiro e junho de
cada exercício. 

A Secretaria de Cultura publicará no Diário
Oficial e divulgará por outros meios, até os
dias 10 de dezembro e maio, os horários e
locais das inscrições, que deverão estar
abertas durante todos os dias úteis de ja-
neiro e junho.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 95/2007, pretende que o sistema de bi-
lhetagem eletrônica, também conhecido
por catraca eletrônica, em ônibus de em-
presas concessionárias de serviços públi-
cos de transporte coletivo seja regido por
esta legislação, considerando tratar-se de
recurso de última geração e que não está
previsto na legislação vigente. 

Em seu Artigo 2º veda às empresas con-
cessionárias dos serviços instalar e ope-
rar sistema de bilhetagem por meios
digitalizados ou magnetizados, apelidados
de catraca eletrônica e bilhetagem eletrô-
nica, sem antes instalar equipamentos de
segurança contra roubos, furtos e aciden-
tes contra os passageiros. 

Compreende-se como equipamento de
segurança a instalação de câmeras para
filmagem de todos os procedimentos no
interior do coletivo, nas portas de en-
trada e saída de modo que haja cober-
tura total da parte interna do ônibus. As
empresas deverão gravar todas as via-
gens e manter sob sua guarda, por sete
dias as fitas. Findo este prazo, as em-
presas poderão reaproveitar as fitas
cujas viagens não apresentarem proble-
mas com os passageiros.

Paulo Eduardo Gomes é um dos autores
do Requerimento 76/2016 elaborado
pela bancada do PSOL. 

Através do instrumento legislativo o ve-
reador requer ao Executivo Municipal in-
formações sobre a instalação de rede de
esgoto em localidades de Pendotiba,
Badu e Maceió. 

Paulo Eduardo Gomes cita as leis Federal
(Lei 12.527/11) e Municipal (Lei 3.084/14)
da Transparência, para que a Prefeitura
responda se há planejamento de instala-
ção de rede de esgotos na área com-
preendida pelas ruas Ludovico José da
Rosa (Maceió), Souza Soares (Maceió),
Estrada do Monan Pequeno (Badu), Es-
trada do Monan Grande (antiga Espinhaço
do Cão – Badu) e Rua Castorina Fran-
cisco da Cruz (Pendotiba), tendo em vista
a contaminação, por lançamento de es-
goto in natura, do córrego que atravessa
as referidas localidades. 

O vereador alega que o projeto de lei “se
justifica diante da notória contaminação”.
Também é dele o Projeto de Lei 39/2016
que assegura a livre organização estu-
dantil, a constituição e organização de
grêmios estudantis. 

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 90/2016 sobre o benefício
do pagamento de meia-entrada para pro-
fissionais de Educação Física em even-
tos esportivos. É assegurado, aos
profissionais o acesso a eventos esporti-
vos em todo o território de Niterói, pro-
movidos por quaisquer entidades e
realizados em estabelecimentos públicos
ou particulares, mediante pagamento da
metade do preço do ingresso efetiva-
mente cobrado do público em geral. 

O benefício previsto não será cumulativo
com quaisquer outras promoções e con-
vênios e, também, não se aplica ao valor
dos serviços adicionais eventualmente
oferecidos em camarotes, áreas e cadei-
ras especiais. 

Terão direito ao benefício os profissionais re-
gularmente registrados no Conselho Fede-
ral de Educação Física (Confef), mediante a
apresentação da identificação profissional,
no momento da aquisição do ingresso e na
portaria do local de realização do evento.  

São considerados eventos esportivos
campeonatos, torneios, jogos, taças,
copas, festivais, gincanas, desafios e
apresentações.

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 200/2015 que estabelece
normas para a colocação de plaquetas em
braile no interior dos táxis com autonomia
de Niterói, contendo nome e telefone da
cooperativa, nome do motorista e a placa
do veículo, possibilitando aos passageiros
com deficiência visual a sua identificação. 

As plaquetas deverão ostentar o formato
padrão, podendo ser de acetato ou outro
material similar e deverão ser afixadas no
painel, em frente ao banco do carona e na
porta traseira, ao lado direito do veículo,
permitindo o seu toque. 

“As limitações existem e não devem ser
ignoradas, mas elas não podem servir
para rotular o indivíduo, deficiência não é
sinônimo de incapacidade, pois quando
são eliminadas as dificuldades, as pes-
soas com deficiência podem exercer sua
cidadania plena. Os órgãos públicos e
entidades privadas, prestadores de ser-
viços de atendimento ao público estão
obrigados a dispensar à pessoa com de-
ficiência, atendimento prioritário, por
meio de serviços individualizados que
assegurem tratamento diferenciado e
atendimento imediato”, assegura o ve-
reador. 

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 156/2015 que inclui no cur-
rículo escolar dos alunos do 9º ano da
Rede Municipal de Ensino fundamental a
disciplina “Conhecendo as Profissões”. 

A inclusão dessa disciplina tem como ob-
jetivo esclarecer os estudantes a respeito
das atribuições e tarefas das principais
profissões existentes no mercado de tra-
balho; informar sobre as possibilidades de
emprego em cada área profissional; e in-
formar sobre as áreas de atuação dos pro-
fissionais formados nos principais cursos
superiores oferecidos pela rede pública. 

“Sabe-se que a maioria dos estudantes
que conclui o ensino médio possui dúvi-
das acerca do caminho profissional a tri-
lhar após a conclusão do curso. Nos dias
atuais, existe uma diversidade de profis-
sões e cursos superiores, mas os estu-
dantes não possuem informações e
subsídios suficientes para optar por um ca-
minho profissional em que encontrem rea-
lização pessoal, financeira e social. Tal
dúvida aumenta com o surgimento, a cada
dia, de novos cursos superiores, bem
como de novas áreas de atuação para os
já existentes”, afirma a vereadora Priscila
Nocetti. 

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
tem destacado em seus pronunciamen-
tos no plenário da Câmara a situação das
calçadas da cidade.

“Já passamos da metade do ano, e o
sonho de ver a cidade acessível continua
distante. O mandato do vereador Renati-
nho persegue esse sonho, mas esbarra
na falta de sensibilidade e de gestão pú-
blica da Prefeitura, que se preocupa ape-
nas com propagandas enganosas,
virando as costas para questões primor-
diais que afetam todos os cidadãos de Ni-
terói”, diz ele. 

O vereador afirma que “basta caminhar
pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro
da cidade, para termos alguns exemplos
dessa falta de gestão pública. Lá consta-
tamos verdadeira aberração que são as
calçadas com pisos táteis mal planeja-
dos, mal feitos, sendo as tais calçadas
em toda a sua extensão completamente
desniveladas, esburacadas, sinalizando
falta de respeito e deboche daqueles que
deveriam cuidar do bem público. Sofrem
os deficientes e os idosos”, ressalta o ve-
reador Renatinho, que também é presi-
dente da Comissão de Direitos 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 apresentou o
Projeto de Lei 121/2016 sobre aplicação
de multas para os praticantes de trotes
contra o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu). Enquadra-se na defini-
ção de trote toda e qualquer ligação tele-
fônica destinada ao SAMU e que resulte
frustrada pela inexistência de evento
anunciado. 

Registrado o número do telefone de onde
se originou o trote, o SAMU encaminhará
os respectivos relatórios às empresas te-
lefônicas para que as mesmas informem
os nomes dos seus proprietários. As liga-
ções originadas de telefones públicos
serão anotadas em separado para futuro
levantamento de incidência geográfica e
posterior identificação pelo órgão compe-
tente. Identificados os proprietários das li-
nhas telefônicas, na forma prevista no
artigo anterior, serão enviados os respec-
tivos relatórios ao órgão competente mu-
nicipal que adotará as medidas cabíveis,
inclusive a lavratura de auto de infração.
“Acreditamos que, com a presente propo-
sição estamos dando um passo no sentido
da conscientização dos cidadãos em rela-
ção a esse tipo de atitude negativa que
vem crescendo em nosso município”,
conta Verônica.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do Projeto de Lei 183/2014, elabo-
rado em parceria com o colega Paulo
Bagueira. A matéria dispõe sobre a ins-
talação de banheiros químicos removí-
veis nas feiras livres, de artes e
artesanatos para uso dos feirantes e fre-
quentadores. 

O banheiro químico será instalado até o
horário de início da feira e retirado
logo após o seu término. Ficam excetua-
dos da obrigatoriedade contida as
feiras realizadas em locais fechados que
disponham de instalações sanitárias. 

A proposição se justifica na preservação
da saúde da população que frequenta as
feiras livres, de artes e artesanatos e por
utilidade tanto para os feirantes quanto
para os consumidores. 

“As feiras livres devem atender a pa-
drões mínimos de higiene, protegendo a
saúde das pessoas que a frequentam. A
instalação dos banheiros químicos será
importante para a população, mas prin-
cipalmente para os feirantes que depen-
dem da boa vontade dos comerciantes
locais para usar o banheiro”, ressalta Ca-
riello.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 17/2016 pelo qual fica proibida a
interrupção do fornecimento de energia
elétrica por inadimplência do consumidor,
na forma que específica, ocasionada por
caso fortuito ou de força maior. 

Para fins desta Lei, área urbana é a par-
cela do território, contínua ou não, in-
cluída no perímetro urbano pelo Plano
Diretor ou por lei municipal específica. Já
consumidor é pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, legalmente
representada, que solicite o forneci-
mento, a contratação de energia ou o uso
do sistema elétrico à distribuidora, assu-
mindo as obrigações decorrentes deste
atendimento.

“Combinada com o péssimo atendimento
da concessionária de energia elétrica
Ampla, sabemos que o os sistemas aé-
reos de distribuição de energia elétrica,
em razão de suas características, estão
sujeitos à ação de fatores alheios ao seu
controle, tais como vendavais, chuvas,
descargas atmosféricas e abalroamento
de postes, entre outros. Por esse motivo,
algumas interrupções do fornecimento de
energia elétrica são inevitáveis, os cha-
mados casos fortuitos ou de força maior.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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A exposição “9 por Niterói” foi aberta à visita-
ção no Salão Nobre da Câmara de Vereado-
res. Tendo como curador o jornalista Paulo
Roberto Cechetti, a mostra reafirma, através
de 14 quadros e duas xilogravuras, o quanto
Niterói é ricamente representada por diversos
artistas plásticos e suas mais diferentes for-
mas e cores. Nesta exposição coletiva foi
prestada homenagem ao saudoso artista múl-
tiplo Miguel Coelho.

— No quadro de Miguel, que era um apaixo-
nado por bandas, estão representados como
músicos Luís Antônio Pimentel, Alaor Scisínio,
Loius Armstrong e eu — conta Cechetti.

Participam da exposição Edgard Fonseca,
Gilda Uzeda, Jorge Novaes, Luiz Tadeu Penna
Gomes, Matilde Slabi Conte, Maria Carmem
Cançado, Pedro Coelho, Robert Preis e Shir-
ley Lopes.

— Cada artista se apresenta com uma ou
duas obras, escolhida de forma pessoal, sem
qualquer interferência nos trabalhos selecio-
nados. A exposição procura agregar várias
correntes para formar um todo harmônico aos
olhos do observador e que possa vir a decan-
tar os fazedores de sonhos com o melhor da
arte niteroiense — ressalta Cecchetti.

O curador Paulo Cecchetti nasceu em

1948, em Niterói. Formado em Admi-
nistração de Empresas, é também pu-
blicitário, poeta e editor.Cecchetti
também é membro da Academia Nite-
roiense de Letras e da Associação Ni-
teroiense de Escritores. É autor dos
projetos culturais ‘Escritores ao ar
Livro’ e ‘Estante Comunitária’. Tem 21
livros publicados, entre eles “Outo-
noite” e “Como antigamente”.

Artistas
mostram as

belezas
de Niterói

Artesãos que trabalham no Campo de São
Bento e em outras praças e pontos turísticos
da cidade ocuparam as galerias da Câmara
de Vereadores. A categoria veio pedir ajus-
tes no edital publicado pela Prefeitura que
determina o recadastramento dos artistas. O
grupo teme, entre outras questões, que as
licenças em curso possam não ser renova-
das, que sejam tratados como ambulantes e
que as feiras fiquem subordinadas à Secre-
taria de Ordem Pública, o que não seria o
ideal, segundo os artesãos. O presidente da

Comissão de Cultura da Casa, Leonardo
Giordano, em nome do conjunto dos verea-
dores, intermediou os acertos no edital com
os artesãos. No decorrer da sessão o ve-
reador Andrigo de Carvalho informou que o

edital seria anulado para que um novo fosse
elaborado ouvindo os artesãos. No dia se-
guinte, o secretário-executivo da Prefeitura,
vereador licenciado Vitor Junior (PT), man-
dou rever o edital.

Artesãos
pedem para
mudar edital

Quadros e xilogravuras mostram peculiaridades de Niterói, nas cores e formas produzidas por seus artistas

Artesãos lotam as galerias da Câmara de Vereadores  para reinvindicar ajustes no edital de recadastramento
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Se não foi possível evitar a retirada das fa-
mílias e a demolição das casas construídas
no interior do Forte Imbuhy, algumas medi-
das de amparo às famílias podem ser to-
madas. A mais recente audiência pública
realizada pela Câmara de Vereadores de-
bateu as formas de tentar reverter uma in-
justiça histórica e encontrar soluções que
atendam socialmente aos primeiros ha-
bitantes da área. Em paralelo, uma ex-
posição de fotos contando a vida dos
moradores na aldeia, os primeiros habi-
tantes, os momentos de alegria e des-
contração e a tristeza da remoção,
estão na lista.

A tradicional Aldeia do Imbuhy teve pri-
mordial papel na história do Brasil. Foi
lá que a primeira bandeira nacional foi
bordada pela matriarca da comuni-
dade, Dona Flora Simas de Carvalho,
e cujos descendentes constituem
hoje quase a metade dos habitantes.
O resultado do trabalho da Dona Iaiá, como era conhecida, foi has-
teado no dia 19 de novembro de 1889, data que ficou instituída como
o Dia da Bandeira.

— As primeiras famílias se estabeleceram no local em meados do
século XIX. Até 1964, militares e aldeões viviam em harmonia. Foi a
partir do golpe militar que a batalha pelas terras começou, com uma
série de proibições que colocaram os moradores em posição de des-
vantagem — conta o vereador Leonardo Giordano, autor do pedido
de realização da audiência.

Além de dezenas de familiares dos moradores estiveram presentes
o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT); o subsecretário da Se-
cretaria Executiva da Prefeitura, Gustavo Rodrigues; o advogado dos
moradores do Imbuhy, Arthur Floriano; o presidente da Associação de
Moradores, Ailton Navega; e a subsecretária de Assistência Social,
Angélica Hullen.

Dentre os compromissos assumidos pela Prefeitura durante a au-

diência estão o de
cuidar das famílias
através de todos os
direitos que a assis-
tência social garantir,
a participação nas
ações jurídicas defen-
dendo os moradores
no âmbito da justiça e,
caso não seja possível
o retorno dos morado-
res à região de origem,
encontrar um local pró-
ximo e com a melhor
qualidade de vida possí-
vel para que eles possam
ter casas.

— O fim da ditadura não
deu trégua aos sofrimentos
vivenciados pelos aldeões.
A política de terrorismo e in-

timidação contra os morado-
res continuou flagrante em

diversas situações, como a proibição de uso do telefone público pela
comunidade e a proibição de visitas, dentre outras. Nos últimos anos,
cerca de 650 moradores já deixaram o local — revelou Leonardo
Giordano.

Em 2015 e ao longo deste ano, dezenas de famílias foram retiradas
e algumas tiveram suas casas demolidas. Seis famílias — cerca de
30 pessoas — ainda permanecem na aldeia. Tombada por Lei Muni-
cipal 3.040/15, publicada em 20 de maio, os aldeões não dão a luta
como encerrada.

O deputado Waldeck Carneiro disse que “é preciso garantir condi-
ções mínimas de dignidade aos moradores que estão abrigados no
Casarão da Riodades. Foi uma expulsão arbitrária. Precisamos com
urgência da definição da área para o investimento em moradia às fa-
mílias desabrigadas, além de uma indenização que repare essa in-
justiça. Essa é uma das causas mais justas que Niterói tem lutado
nos últimos anos”.

Aldeia Imbuhy luta pela
preservação de sua gente 

Flora Simas de Carvalho bordou em sua casa na Aldeia Imbuhy a primeira bandeira do Brasil
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