
Chorume de 

fora preocupa

ambientalistas
O tratamento pela Águas de Niterói
de chorume produzido em outros
municípios, com risco de poluição
para a cidade, foi discutido em au-
diência na Câmara. Página 6

Vagas no 

serviço público

para deficientes
Vereador Luiz Carlos Gallo apre-
sentou projeto reservando 10%
das vagas de trabalho no serviço
público às pessoas com deficiên-
cia. Página 4
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Instituições na

festa dos 195

anos da Câmara
Instituições públicas e privadas da ci-
dade confirmaram participação na
festa, em agosto, dos 195 anos de
criação do Legislativo niteroiense e
já organizam a festa. Página 15

Preocupados com o alto número de crianças que sofrem abuso sexual (cerca de 19 por dia, no Bra-
sil), vereadores debateram o tema com autoridades municipais, entidades ligadas à criança e com
alunos da rede municipal de Educação. O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, Bira Marques, afirmou que a parceria e integração entre os diversos órgãos e entidades li-
gados à defesa das crianças foi um passo importante dado pelo governo. Páginas 2 e 3

Com receita estimada em mais de R$ 2 bilhões, a Câ-
mara de Vereadores aprovou a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para o exercício financeiro de
2015. A mensagem-executiva recebeu 184 emendas,
sendo que 41 delas foram acatadas integralmente e
outras dez parcialmente pela Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira, Controle e Orçamento. Página 7

Aprovada a
LDO para 2015

Proteção às crianças

Saúde mental 

é debatida 

em audiência
Vereadores, autoridades de saúde,
sindicalistas do setor e representante
do Ministério Público debateram em
audiência pública a situação da
saúde mental em Niterói. Página 5

Emanuel, Gallo e Bagueira na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias
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Comissões Permanentes:

No dia de hoje 19 crianças podem estar sendo
vítimas de abuso sexual em algum lugar do Bra-
sil. Em 2013, a Secretaria Nacional de Direitos
Humanos recebeu 124.079 denúncias sobre
violação de direitos contra crianças e adoles-
centes. Desse total, 15.631 eram ocorrências
no Estado do Rio. A maior parte das vítimas é
formada por meninas entre 12 e 17 anos. Este
ano, até abril foram recebidas 1.669 denúncias,
sendo 129 do Rio de Janeiro.

Para debater o tema a Câmara de Vereadores
realizou sessão solene com a presença de au-
toridades, entidades ligadas à criança e alunos
da Rede Municipal de Educação. Entre outros,
estiveram presentes a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA), Simone Raquel Barros Pinto;
os secretários municipais de Assistência Social
e Direitos Humanos e de Educação, respecti-
vamente, Bira Marques e Flávia Monteiro; a pro-
motora de Infância e Adolescência, Flávia da
Mata; o representante dos Conselhos Tutelares
de Niterói, Fabiano Silveira; e o presidente da
Fundação Municipal de Educação (FME), Hen-
rique Antunes.

Bira Marques lembrou que a parceria e integra-
ção entre os diversos órgãos e entidades liga-
dos à defesa das crianças foi um passo
importante dado pelo governo. O secretário
lembrou, ainda, o Projeto Leão Solidário, que
através de doações de contribuintes busca re-
cursos para o CMDCA. O coral de crianças do
Projeto More, da Vila Ipiranga, entoou músicas
de exaltação à vida.

O atendimento feito a 1,3 mil alunos com ne-
cessidades especiais pela rede municipal de
Educação, com professores em regime de
tempo integral, foi lembrado pelo presidente da
FME.

— Num esforço para tentar minimizar as con-

Esforço
o abuso s
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ço concentrado contra
o sexual de crianças

sequências quando crianças ficam fora da
sala de aula inauguramos 13 novas escolas,
entre construídas e totalmente reformadas.
Nove delas são de ensino fundamental —
ressaltou Henrique.

O DIA NACIONAL
A escolha da data é uma lembrança a toda a
sociedade brasileira sobre a menina seques-

trada em 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera
Sanches, então com oito anos, quando foi
drogada, espancada, estuprada e morta por
membros de uma tradicional família do Espí-
rito Santo. Muita gente acompanhou o de-
senrolar do caso, poucos, entretanto, foram
capazes de denunciar o acontecido. O silên-
cio de muitos acabaria por decretar a impuni-
dade dos criminosos.

COMO IDENTIFICAR
Uma criança vítima de abuso sexual apresenta si-
nais de isolamento, depressão, pensamentos e
tendências suicidas, queda do rendimento esco-
lar e fuga de casa. Também são sinais a ser ob-
servados pelos pais a agressividade, apatia
extrema, medo, choro constante, dificuldade para
dormir, falta de apetite, preocupação exagerada
com a limpeza corporal ou aparência desleixada.

Coral do Projeto More, formado por crianças da Vila Ipiranga, participou da audiência pública e cantou músicas de exaltação à vida

Foto de BrunoMiranda Alves
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Motoristas auxiliares pedem mudança na lei de autonomia para chamarem um táxi só de seu

A Câmara de Vereadores está debatendo com entidades que
atuam na área da defesa e reabilitação da pessoa com deficiên-
cia para discutir o Projeto de Lei 45/2014, que reserva 10% das
suas vagas à pessoas com deficiência. A iniciativa é do vereador
Luiz Carlos Gallo que preside comissão especial criada para dis-
cutir o assunto.

— O projeto de minha autoria prevê uma reserva de vagas no
serviço público, nas concessionárias municipais e nas empresas
que prestam serviços diretamente para o município. Queremos
discutir como ela será empregada e se haverá fiscalização para
a sua empregabilidade — questiona o vereador.

Para o debate o vereador está convidando todas as instituições

filantrópicas da cidade como a Apae (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais), Pestalozzi, Afac (Associação Fluminense
de Amparo aos Cegos), Apada (Associação dos Pais e Amigos
dos Deficientes da Audição), Andef (Associação Niteroiense dos
Deficientes Físicos) e AFR (Associação Fluminense de Reabili-
tação).

— Há muita desinformação sobre a aplicabilidade da lei e uma
discussão sobre a lei de cotas federal. A nossa é restrita ao mu-
nicípio e ligada diretamente aos prestadores de serviço e à mu-
nicipalidade — explica o verador Gallo.

Segundo o vereador, a participação dos representantes das ins-
tituições é fundamental para que se possa conhecer o trabalho
que elas desenvolvem na área da empregabilidade e também
para orientar a comissão especial nestas questões; além de di-
vulgar melhor a lei e cobrar dos governantes a sua aplicação.

Vagas para  deficientes

Taxistas
auxiliares

pedem a
autonomia

Tendo que pagar até R$ 180 como diária
por serem motoristas auxiliares, quase
500 taxistas lutam pelo direito a autono-
mia na cidade. A diretoria da Associação
Niteroiense dos Taxistas Auxiliares (Nit-
Taxi), dezenas de representantes da ca-
tegoria e vereadores participaram de
audiência pública na Câmara para deba-
ter a liberação de novas permissões. 

Segundo Sandro Moura, que preside a
NitTáxis, integrantes do atual governo
não se negam a atender a categoria, mas
a solução é sempre adiada.

— Desde 2004 que tentamos sensibilizar
a Prefeitura. Os dois últimos governos,
Godofredo Pinto e Jorge Roberto Sil-
veira, empurraram a categoria com a
barriga. Esperamos que Rodrigo Neves
tenha outra postura. O decreto que re-
gulamenta as concessões já tem 30
anos. Apresentamos um projeto para ser

implementado a longo prazo. Já nos reu-
nimos com a Procuradoria-Geral, com a
NitTrans e nada acontece — desabafa
Moura.

Conforme a proposta da entidade, cerca
de 400 autonomias seriam distribuídas
ao longo de quatro anos. A prioridade
para receber as novas autorizações fica-
ria por conta dos motoristas que hoje
atuam como auxiliares.

— Existe uma demanda reprimida em Ni-
terói. Fizemos uma pesquisa com nos-
sos usuários e a grande maioria foi
favorável ao nosso pedido. Mais valem
400 táxis nas ruas do que mais cinco mil
carros particulares. Os estacionamentos
estão virando prédios e o táxi torna-se
vital para chegar ao Centro — diz San-
dro Moura.

O vereador Beto da Pipa, presidente da

Comissão de Trânsito e Transportes da
Câmara, comandou a audiência e lem-
brou que nas regiões de Pendotiba e
Oceânica existe uma carência muito
grande de táxis. Também participaram os
vereadores Bruno Lessa, Leonardo Gior-
dano, Milton Cal, Paulo Bagueira, Rena-
tinho, Renato Cariello e Verônica Lima.

Ainda conforme o presidente da NitTáxi,
o projeto que veio do Executivo no go-
verno passado não dava aos auxiliares
o direito de receber autonomias em pri-
meiro lugar. Segundo ele o projeto foi
criado para definir prioridades e fazer
justiça.

— Uma autonomia chega a custar R$
200 mil em Niterói. Nossos associados
têm que rodar durante mais de 12 horas
para conseguir pagar a diária e levar al-
guma coisa para casa — disse o líder
dos taxistas.
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A situação da rede de saúde mental em
Niterói foi debatida em audiência pública
na Câmara. À mesa principal sentaram-
se Margarida Espada, presidente da As-
sociação dos Usuários, Familiares e
Amigos dos Doentes Mentais de Niterói;
João Paulo Garcia, do Fórum dos Tra-
balhadores em Saúde Mental; e Vinícius
Cavalheiro, promotor de Tutela Coletiva
de Saúde do Ministério Público Estadual
(MPE). Para o promotor o papel do MPE
é instruir, debater e buscar o diálogo
com o governo; judicializando a questão
quando não há entendimento.

— Quase 1.7 mil cargos de médicos
estão vagos em Niterói. Se essa carên-
cia será suprida de forma direta por con-
curso público ou através da criação da
Fundação de Saúde não importa. Em-
bora o concurso seja a forma mais cor-
reta, o fundamental é resolver a
demanda. Quando se terceiriza a saúde

acaba sendo mais cara e diminui a
oferta de mão de obra — avalia o pro-
motor Vinícus Cavalheiro

Ainda conforme o promotor, o Ministério
da Saúde diz que Niterói precisa de oito
centros de atenção psicossocial, os
CAPs, sendo um deles funcionando 24
horas. Atualmente apenas quatro fun-
cionam.

— As subcontratações e os chamados
RPAs não cabem mais. O Programa
“Crack, é possível vencer”, por exemplo,
já tem recursos disponíveis para a im-
plantação de residências terapêuticas e
isso não é posto em prática — conta Ca-
valheiro, que responde pelos sete muni-
cípios que integram a Metropolitana II da
Área de Saúde.

Requerida pelas Comissões de Direitos
Humanos e de Saúde e Bem-Estar da

Casa, presididas pelos vereadores Re-
natinho e Paulo Eduardo Gomes, esta já
é a quarta audiência realizada na Câ-
mara pare debater o assunto. Para o ve-
reador Renatinho, que presidiu o
encontro, “o governo tem que atender a
saúde como um todo, mas a saúde men-
tal deve ter tratamento especial”.

Os representantes dos pacientes e dos
trabalhadores lembraram os problemas
que as unidades atravessam. Citaram a
falta de medicamentos, o atraso no pa-
gamento de salários dos prestadores de
serviço, a falta de condições físicas, ca-
rência de material para as oficinas tera-
pêuticas e as dificuldades da transição
do passe-livre para o vale-social aos pa-
cientes.

Além dos já citados também compare-
ceram os vereadores Bruno Lessa, Hen-
rique Veira e Leonardo Giordano.

Saúde
mental em

audiência
pública Margarida Espada, vereador Renatinho, João Paulo Garcia e Vinicius Cavalheiro na audiência pública

A Comissão da Verdade de Niterói, em ação conjunta com o
vereador Leonardo Giordano, homenageou, na Câmara de
Niterói, as chamadas “Mães da Resistência” à ditadura mili-
tar entre 1964 e 1985. As homenageadas são mulheres de re-
ferência do que representou a luta pela democracia no
Brasil. 

O evento, segundo o vereador, foi “uma modesta contribui-
ção no sentido de registrar a ‘descomemoração’ à ditadura
militar, mostrando às novas gerações o quão é importante
participar da vida política nacional, ontem, hoje e sempre”.
Dentre as homenageadas estavam a estilista Zuzu Angel, a
ex-vereadora Ângela Fernandes e a ex-secretária Municipal

de Assistência Social da Prefeitura de Maricá, Marilza Me-
dina, todas in memoriam.

Também foram lembradas a médica Iná Meireles e sua mãe,
Inah Meirelles; as professoras Satiê Mizubuti, Felisberta Trin-
dade, Eva Amora, Ismênia Martins e Aydil Preis; a secretária
Executiva da Prefeitura, Maria Célia Vasconcellos; a escritora
e fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais, Branca Eloysa; a
irmã do ex-estudante do Liceu Nilo Peçanha (desaparecido na
ditadura), André Grabois, Victória Grabóis; a ex-líder estudan-
til, Ana Maria Brandão; a fundadora da Associação Fluminense
de Reabilitação, Martha Rique Reis; e a dona de casa Clara
Silva, que teve dois filhos torturados na ditadura.

Mães da resistência são homenageadas
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Chorume é uma substância líquida resultante
do processo de apodrecimento de matérias or-
gânicas. Este líquido é muito encontrado em li-

xões e aterros sanitários. É viscoso e possui
um cheiro muito forte e desagradável (odor de
coisa podre).

O processo de tratamento do chorume é muito
importante para o meio ambiente. Caso não
seja tratado, ele pode atingir lençóis freáticos,
rios e córregos, levando a contaminação para

estes recursos hídricos. Neste caso, os peixes
podem ser contaminados e, se a água for
usada na irrigação agrícola, a contaminação
pode chegar a frutas, verduras e legumes. Em
função da grande quantidade de matéria orgâ-
nica presente no chorume, este costuma atrair
moscas que também podem trazer doenças
aos seres humanos.

O que é
o chorume

O tratamento do chorume produzido nos
municípios de São Gonçalo, Nova
Iguaçu, Rio de Janeiro e Itaboraí que vem
sendo feito pela Estação de Tratamentos
de Esgotos (ETE) de Icaraí, na Zona Sul
de Niterói, preocupa ambientalistas e mo-
radores próximos. Sob responsabilidade
da Concessionária Águas de Niterói, o
material é recebido em caminhões tan-
que, tratado e lançado a três mil e tre-
zentos metros da praia por intermédio de
um emissário submarino.

Na avaliação de técnicos da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade o procedi-
mento não é irregular, mas o tratamento
dispensado ao que sobra do lixo “está ul-
trapassado”.

Convocada pela Comissão de Meio Am-
biente da Câmara, presidida pelo verea-
dor Henrique Vieira, o debate trouxe à
Casa o secretário municipal de Meio Am-
biente, Daniel Marques; o gerente técnico
da Águas do Brasil, engenheiro químico
André Lermontov; e Felipe Araújo, da
Águas de Niteroi; além de representan-
tes da sociedade civil e vizinhos da ETE
Icaraí. O Instituto Estadual do Ambiente

(Inea) não mandou representante.

Segundo Águas de Niterói, a ETE tem
condições de tratar 850 litros de esgoto
por segundo, mas opera abaixo de sua
capacidade máxima. Conforme o enge-
nheiro Lermontov, o que é feito com o
chorume em Niterói é prática comum nos
Estados Unidos, Japão e outros países
ditos do primeiro mundo.

— A parte sólida do esgoto é removida e
o líquido passa por tratamento químico.
Não existem estudos científicos que indi-
quem prejuízo ao meio ambiente com
essa forma de tratamento — assegurou
André Lermontov.

De acordo com o secretário Daniel Mar-
ques, desde 2013 a pasta comandada
por ele vem recebendo denúncias sobre
a presença de caminhões trazendo cho-
rume à estação. Marques ressalta que a
Águas de Niterói é capacitada e licen-
ciada para receber e tratar o material,
mas acredita que a forma como é feita

pode colocar em risco a fauna marinha.

— O chorume é um problema da Região
Metropolitana, estamos recebendo mate-
rial de Seropédica, na Zona Oeste do
Rio; do CTR de Itaboraí; de Anaia, em
São Gonçalo; e de Adrianópolis, na Bai-
xada Fluminense. O Fundo Estadual de
Controle Ambiental (Fecam) recebe mi-
lhões e não consegue dar uma solução.
Como autorizam aterros sem que pos-
suam uma estação de tratamento para
chorume? — questiona o secretário.

Na avaliação de Miguel Jorge, represen-
tando a Comissão de Meio Ambiente da
Assembleia Legislativa, licenciar os ater-
ros sem as ETEs foi um erro. Ele ressal-
tou que o trabalho da Águas de Niterói é
bom, “mas pode ser aprimorado”.

— O prazo para Seropédica colocar em
funcionamento sua estação de trata-
mento já expirou. Aterro sanitário sem
ETE de chorume não pode existir — diz
Miguel.

Chorume
de fora

com dias
contados Dia Mundial do Meio Ambiente - Para marcar a data, a sessão legislativa

exibiu exemplares da flora da cidade. As plantas foram levadas ao Plenário

Brígido Tinoco pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).  Foram

produzidas pelo Viveiro de Mudas da Clin, que cultiva mais de 83 espécimes

da Mata Atlântica entre medicinais, condimentares e aromáticas.
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Aprovada
LDO  2015

com 51 
emendas

Com receita estimada em mais de R$ 2 bi-
lhões, a Câmara de Vereadores aprovou a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício financeiro de 2015. A men-
sagem-executiva encaminhada pelo pre-
feito Rodrigo Neves (PT) recebeu 184
emendas dos vereadores, sendo que 41
delas foram acatadas integralmente e ou-
tras dez parcialmente pela Comissão de
Fiscalização Financeira, Controle e Orça-
mento e aprovadas em plenário. A mensa-
gem da LDO 2015 passou por três
audiências públicas, conforme previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Vereador Leonardo Giordano teve 13
emendas aprovadas integralmente; Paulo
Henrique, duas; Rodrigo Farah, uma; Hen-
rique Vieira, duas; Tânia Rodrigues, uma;
Bruno Lessa, duas; Paulo Eduardo
Gomes, cinco; Luiz Carlos Gallo, uma; e
Waldeck Carneiro, 12, a Comissão de Or-
çamento aprovou integralmente duas
emendas.

Primeiro passo para a elaboração do or-
çamento de 2015, a LDO traça as metas
que o município pretende implantar ao
longo do ano e em quais programas serão
feitos os investimentos. Para chegar a re-
ceita de 2015 a Prefeitura corrigiu em
5,9% o Orçamento de 2013 e projetou
para 2014, uma inflação de 6%. 

Além disso, a Fazenda Municipal aposta em
um aumento de receita através da moderni-
zação da cobrança de tributos, o cerco à ina-
dimplência e a entrada de recursos através
de convênios e empréstimos com o Governo
Federal.

Na área da Saúde, o município prevê uma
despesa de 249 milhões de reais, sendo
que 71 milhões serão gastos com o sis-
tema complementar de saúde e outros 49
milhões serão destinados à manutenção
do Programa Médico de Família que de-
verá ganhar mais um módulo em 2015, ao
custo de 800 mil reais. A Educação, que
consome 25% da receita do município,
terá 10 milhões de reais assegurados para
a implantação de quatro unidades de edu-
cação em horário integral e outros dois mi-
lhões para que a Prefeitura possa
municipalizar mais cinco escolas que
ainda estão sob a responsabilidade do Es-
tado. Para a merenda escolar dos alunos
da rede serão aplicados R$ 16 milhões.

A Prefeitura prevê, ainda, que durante o
ano de 2015, 25% das obras da Trans O-
ceânica, que ligará a Região Oceânica ao
bairro de Charitas, estará concluída, con-
sumindo cerca de 80 milhões de reais. 

A Prefeitura também reservou 120 mil
reais de previsão orçamentária para im-
plantar na cidade o aplicativo “Onde está
o meu ônibus”, para que os usuários de
transportes coletivos possam localizar, via
internet, o seu ônibus e outros 1,5 milhão
de reais para implantar 20 quilômetros de
ciclovia.

LDO 2015

Emendas
184 apresentadas
133 rejeitadas
51 aprovadas
41 aprovadas integralmente
10 aprovadas parcialmente

Autores
das emendas aprovadas
integralmente:
13 - Leonardo Giordano
12 - Waldeck Carneiro
05 - Paulo Eduardo Gomes
02 - Paulo Henrique
02 - Bruno Lessa
02 - Henrique Vieira
02 - Comissão de Orçamento
01 - Tânia Rodrigues
01 - Rodrigo Farah
01 - Luiz Carlos Gallo

A secretária Patrícia Audi apresenta a proposta orçamentária ao lado de Cal
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal,
através do projeto 50.056/2013, pretende
instituir o Dia Municipal do Paradesporto,
a ser comemorado em 5 de novembro. Em
sua justificativa afirma que o paradesporto
pode ser praticado por pessoas com defi-
ciência e mobilidade reduzida de todas as
idades e gêneros, para promoção da
saúde, atingindo o alto nível ou para sim-
ples lazer e recreação.

O incentivo às atividades estimula o es-
porte de participação para a pessoa com
deficiência, contribuindo para o seu de-
senvolvimento pessoal e integração social. 

“Niterói, em especial, abriga a Associação
Niteroiense dos Deficientes Físicos desde
1981, que hoje é internacionalmente co-
nhecida como tradicional celeiro de talen-
tosos paralímpicos. Atletas, medalhistas
em campeonatos mundiais e Jogos Para-
límpicos já passaram pela entidade e ou-
tros tantos surgem todos os anos nas
modalidades que são desenvolvidas na
associação. Nada mais justo ser aprovado
esse projeto que busca homenagear
todos que dedicam seu tempo e sua vida
ao esporte, principalmente ao espírito de
superação de vida envolvido”, diz Ba-
gueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apresen-
tou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara o projeto de lei 92/2014. Se
aprovado em plenário fica instituído no ca-
lendário oficial de Niterói o Dia Municipal
do Administrador. Pelo artigo 1º a data
marcada para a comemoração é o dia 9
de setembro. Neste dia foi assinada a Lei
4.769, que criou a profissão, em 1965.

“Estes profissionais, homens e mulheres
responsáveis por gerenciar organizações
públicas e privadas, em diversas áreas de
atuação, são elementos fundamentais
para o sucesso e o crescimento das em-
presas e a melhoria dos serviços públicos.
O profissional de Administração pode tra-
balhar em empresas familiares, adminis-
tração hospitalar, gestão de pessoas,
marketing, tecnologia da informação, fi-
nanceira, comércio internacional, como
professor de graduação, em gestão estra-
tégica, e em todas as áreas em que se faz
necessária a gestão, a coordenação e a
supervisão”, disse o vereador. 

Acrescentou que sua proposta “é um re-
conhecimento à importância do trabalho
destes profissionais no crescimento das
empresas privadas e da administração pú-
blica de nossa cidade”, disse Andrigo.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
em parceria com os colegas Bruno Lessa
e Rodrigo Farah, é autor do projeto de lei
99/2013, que trata da regulamentação dos
feriados em âmbito municipal. 

Pela proposta o feriado municipal do dia
24 de junho, Dia de São João, padroeiro
da cidade de Niterói, será insuscetível de
transferência de data, qualquer que seja o
dia da semana em que ocorra. Prevê,
ainda, a matéria que a data de 22 novem-
bro será considerada data comemorativa
em razão do aniversário de fundação da
cidade, não sendo considerada feriado
municipal. 

“A cidade de Niterói é uma das poucas no
Brasil que possui dois feriados Municipais.
Grande parte dos municípios brasileiros
não comemora o dia de sua fundação
como feriado municipal, apenas como
data festiva. Um exemplo muito próximo é
o da cidade do Rio de Janeiro, lá o dia 1º
de março, aniversário da cidade, não é fe-
riado. Outro exemplo importante para a
fundamentação do presente projeto é que
o Brasil como país não comemora com fe-
riado a data de seu descobrimento. Os fe-
riados em excesso são lesivos ao
comércio e ao erário”, diz Beto da Pipa.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é um
dos autores, ao lado de Verônica Lima, do
projeto de lei 107/2014. A iniciativa dispõe
sobre o reaproveitamento de água pluvial
nas escolas públicas municipais. A im-
plantação do sistema de reaproveitamento
de água pluvial deverá ser feito pelas se-
cretarias municipais do Meio Ambiente e
Educação, em parceria com a comunidade
escolar. 

“A cidade de Niterói possui duas leis que
tratam do tema do reaproveitamento de
água pluvial. As legislações vigentes têm
como objetivo o armazenamento para rea-
proveitamento e retardo de descarga na
rede pública e a lei que estende as obri-
gações estimulando a instalação de sis-
tema de coleta e reutilização de águas
servidas em edificações públicas e priva-
das”, explica o vereador. 0 funcionamento
do sistema de captação de água pluvial
terá a participação obrigatória de todos os
alunos e funcionários da rede de escolas
públicas municipais da cidade de Niterói
para o êxito deste projeto. 

“O espaço da escola será importante para
inserir esse tema dentro de uma perspec-
tiva multidisciplinar, podendo na prática
ser um laboratório”, concluiu.

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite do
projeto 103/2014 que obriga que os gas-
tos com publicidade oficial sejam mencio-
nados nas próprias peças publicitárias,
sejam elas veiculadas na TV, rádio, inter-
net ou mídia impressa. A publicidade de
atos, programas, obras, serviços e cam-
panhas da Administração, realizada dire-
tamente ou por meio da contratação de
terceiros, por quaisquer meios de comuni-
cação ou de expressão artística, deverá
mencionar o valor total de seu custo. 

No caso de publicidade impressa, além da
menção do total de seu custo, deverá ser
mencionada também a quantidade de
exemplares ou de inserções. Esta lei se
aplica mesmo que a peça seja custeada
ou realizada pela concessionária de obra
ou serviço público.

“A ideia do projeto surgiu a partir da con-
tratação de uma empresa de publicidade
pelo Executivo no valor de R$ 15 milhões
ao ano. Cada vez mais os municípios vêm
elevando gastos com publicidade. O di-
nheiro antes era usado para a realização
de campanhas educativas, agora são em-
pregados em propagandas com objetivo
de melhorar a imagem do governante”,
disse Lessa.

Bruno Lessa (PSDB) Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha pre-
tende, através do projeto 116/2014, que o
Executivo implante caixas coletoras de re-
síduos sólidos nos bueiros. 

“A proposição trata de uma medida sim-
ples, que contribuirá para a retenção dos
resíduos, impedindo-os de irem para os
rios, córregos e galerias pluviais, preve-
nindo o entupimento e, consequente-
mente, evitando os alagamentos. É
público que nas grandes cidades os ala-
gamentos ocorrem devido a bueiros entu-
pidos, que não possuem condições de
drenar a água. Vale mencionar que as cai-
xas são instaladas no interior dos bueiros,
agindo como uma peneira, retendo os re-
síduos e deixando apenas a passagem da
água. A medida proporciona melhores
condições de trabalho aos agentes da lim-
peza, já que não terão contato direto com
o lixo ao efetuarem a manutenção, bem
como agiliza a retirarda dos resíduos dos
logradouros, eis que estarão aglomerados
na caixa seletora e não espalhados, como
acontece hoje”, disse o vereador. 

A proposta prevê, ainda, boa parte dos re-
síduos possa ser enviado às cooperativas
de reciclagem, gerando empregos e renda
de forma reflexa, explicou Emanuel.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas, em parceria
com o vereador José Vicente Filho, apre-
sentou o projeto de lei 19/2014, para que
o pagamento mensal de aposentadorias e
pensões pelo município de Niterói ocorra,
obrigatoriamente, sempre um dia antes do
início do pagamento dos funcionários da
ativa. Em parágrafo-único admite-se que,
por motivo de força maior, o pagamento
dos aposentados ocorra na mesma data
do pessoal da ativa, jamais após. 

O município terá que adotar ações no sen-
tido de que o pagamento do pessoal ativo,
inativo e pensionistas seja feito em, no
máximo, dois dias e, preferencialmente, no
mesmo mês de referência. 

Será vedado que o pagamento mensal a
que se refere esta lei ultrapasse o dia
cinco do mês subsequente, exceto em
casos de calamidade pública devidamente
reconhecida. “O presente projeto de lei
tem o propósito de corrigir uma distorção
histórica, uma injustiça de que são vítimas
os aposentados e pensionistas do municí-
pio de Niterói. Justamente quem mais ne-
cessita são os últimos a receber seus
proventos, quando, em outras épocas, ti-
nham a primazia de ser os primeiros a re-
ceber”, diz Gallo.

Henrique dos Santos Vieira Lima aguarda
o trâmite do projeto de lei 105/2014 que
considera patrimônio cultural de natureza
imaterial de Niterói o esporte bola pesada.
O Departamento de Documentação e De-
fesa dos Bens Culturais, da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, procederá ao registro
do patrimônio cultural no livro de tombo
das formas de expressão, conforme o dis-
posto na Lei Municipal 2.631/2009, que al-
terou a Lei Municipal 827/1990. A matéria
tem coautoria dos vereadores Paulo
Eduardo Gomes e Renatinho. 

“O esporte bola pesada surgiu em Niterói,
em 1924, podendo até hoje serem vistas
nas praias de nossa cidade, em especial
em Icaraí, partidas desse tradicional e tí-
pico esporte”, lembra o vereador. 

Conhecido no passado como bola atlética,
esse esporte teve seu primeiro torneio rea-
lizado em 1925, organizado pelo Clube
Atlético Icaraí. Inicialmente praticado em
Niterói, o esporte atravessou as fronteiras
do município, conquistando praticantes em
outras praias do estado. “Hoje a bola pe-
sada passa por grandes dificuldades, pois
a bola precisa ser improvisada já que o fa-
bricante não fabrica mais o tipo indicado
para esse esporte”, conta Vieira.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor do pro-
jeto de lei 110/2014 sobre o direito das
pessoas com deficiência visual receberem
o boleto de pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU), confecciona-
dos em Sistema Braille. Para efeito da pro-
posta de lei entende-se como deficiente
visual desde a baixa visão até a cegueira,
sendo considerado portador de baixa
visão aquele que, mesmo após tratamento
clínico ou cirúrgico, tem no máximo 30%
da visão normal. 

Os interessados deverão inscrever-se no
site da Prefeitura de Niterói cadastrando-
se para receberem o boleto de IPTU em
Braille. 

“O reconhecimento dos direitos humanos
e sociais das pessoas com deficiência
hoje em dia já é uma constante. O defi-
ciente visual tido, até então, como incapa-
citado para o os afazeres do cotidiano,
atualmente conquistou seu espaço na so-
ciedade trabalhando, conquistando o res-
peito. Portanto, é direito dele de receber
em Braille os boletos de pagamento do
IPTU, fazendo com que a cidade de Nite-
rói dê mais um passo à frente na sua polí-
tica de interação e integração social”,
justifica Suzuki.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

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

José Vicente Filho, através do projeto de
lei 57/2014, proíbe a cobrança ao público
de quaisquer tarifas para utilização de ins-
talações sanitárias obrigatórias pelo Có-
digo de Posturas de Niterói. Nos
estabelecimentos que trabalhem com ali-
mentação e bebida, independentemente
de suas dimensões, é obrigatória a exis-
tência de banheiros masculino e feminino,
com adaptações para pessoas com defi-
ciência. 

Na entrada dos estabelecimentos deverá
ser colocado um aviso, em local mais visí-
vel de todos, um cartaz com os seguintes
dizeres: O uso deste banheiro é incondi-
cionalmente gratuito, vedada qualquer exi-
gência de ordem pecuniária ou material.
Faça valer seu direito. Denuncie abuso à
Fiscalização de Posturas do município.

“Não se concebe que para cumprir uma
exigência legal que lhe permita operar no
município, estabelecimentos comerciais
cobrem dos seus frequentadores para ter
acesso aos banheiros obrigatórios. Nin-
guém está obrigado a pagar pelo uso de
banheiros pois, não há lei que regule essa
cobrança. Logo, qualquer cobrança é abu-
siva e como tal deve ser punida”, afirma
José Vicente.

Leonardo Soares Giordano, através da in-
dicação legislativa 689/2014, pretende ins-
taurar uma ferramenta que estimula o uso
da tecnologia para minimizar atos de vio-
lência contra as mulheres. A medida pro-
posta por Giordano é inspirada no
dispositivo “map it!”, do site https://www.ta-
kebackthetech.net/mapit/. O aplicativo é
um portal para que as mulheres de Niterói
possam publicar e formalizar denúncias de
atos de abuso e violência, de forma a ma-
pear os locais exatos de crimes e que
marca casos de violência num mapa es-
pecífico, via aplicativo para iPhone e An-
droid, email ou tweet, com uma hashtag
específica ou através do preenchimento
de um formulário. 

“O alto índice de casos de violência contra
a mulher deve ser combatido com o maior
número de iniciativas públicas possíveis
para efetivação de denúncias”, destaca o
autor da proposta. 

O vereador também conseguiu aprovar o
tombamento imaterial da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói
(Apae) e a exigência de placas alertando
contra o crime de abandono e maus tratos
a animais, em praças públicas, parques,
zoológicos e lojas especializadas.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Pastor Ronaldo (PROS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, pretende criar na Rede Municipal
de Ensino de Niterói o Programa Escola
Sustentável, do qual podem participar
todas as instituições de educação básica,
sejam públicas ou privadas, e o selo Es-
cola Sustentável concedido àquelas esco-
las que aderirem ao programa e que
comprovarem o cumprimento das ativida-
des sugeridas.

Conforme o projeto de lei 274/2013 o ob-
jetivo do Programa Escola Sustentável é
realizar a implantação de políticas, práti-
cas e ações que visem ao desenvolvi-
mento sustentável de modo a contemplar
as necessidades da comunidade escolar,
sem que se desrespeite o planeta em que
vivemos; e incentivar todos os frequenta-
dores das escolas à adoção de hábitos e
atitudes voltadas à preservação dos re-
cursos naturais e à construção de um es-
paço ecologicamente sustentável. 

“É preciso mostrar a importância da sus-
tentabilidade através de trabalhos desen-
volvidos em salas de aula, por projetos
temáticos e as atividades artísticas, cultu-
rais e sociais com alunos, professores e a
comunidade do entorno da escola”, justi-
fica Pastor Ronaldo.

2613-6814
Gabinete 50
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes, em parceria com
os colegas do PSOL, estabelece no pro-
jeto 129/2014 a proibição da entrada e
permanência de profissionais da área da
Saúde fazendo uso de jalecos, aventais e
quaisquer outros equipamentos de prote-
ção individual, bem como os utilizados nos
exames clínicos, como o estetoscópio, nas
áreas coletivas de exposição, comerciali-
zação ou consumo de alimentos. 

A proibição se estende a todos os docen-
tes e discentes de cursos profissionali-
zantes e técnicos superiores da área de
saúde, públicos ou privados. 

Se aprovada esta lei vai abranger todos os
locais destinados a servir refeições, tais
como cantinas, bares, restaurantes e si-
milares localizados em logradouros, gale-
rias ou áreas de alimentação de
shoppings, incluindo aqueles existentes no
interior das unidades de saúde pública ou
privadas. 

“É dever do Estado garantir o direito à
saúde da população, sendo que tal obri-
gação deve se dar tanto na forma preven-
tiva quanto curativa”, explica Paulo
Eduardo. Caberá à Vigilância Sanitária do
fiscalizar o cumprimento da lei.

Priscila Souza Nocetti Costa, através do
projeto de lei 88/2014, elaborado em par-
ceria com os colegas Bruno Lessa e as
duas outras vereadoras mulheres da
Casa, Tânia Rodrigues e Verônica Lima,
pretende permitir que as empresas con-
cessionárias de transporte coletivo que
compõem os consórcios TransOceânico
e TransNiterói possam parar, com o ob-
jetivo de embarcar e desembarcar pas-
sageiras mulheres, fora dos “pontos de
ônibus” fixos estabelecidos em lei, das
23h às 5h. 

As paradas alternativas sempre se darão
junto ao meio fio, observando-se a legis-
lação de trânsito pertinente em vigor. 

“É de conhecimento público que há um
aumento crescente na violência contra a
mulher no Município de Niterói. A pre-
sente proposição tem por objetivo dar
mais segurança as usuárias de trans-
porte coletivo, no período da madrugada,
onde por certo, as ruas estão mais de-
sertas e mais propensas a ação de crimi-
nosos. Sendo assim justifica-se a
importância e necessidade das paradas
alternativas no período compreendido
entre onze da noite e cinco da manhã”,
explica a vereadora Priscila Nocetti.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara o projeto de lei 119/2014 que obriga
os bancos, supermercados, galerias co-
merciais, shoppings e outros locais de
grande circulação ou concentração de
pessoas, a disponibilizar, no mínimo, duas
cadeiras de rodas para uso de pessoas
impossibilitadas de locomoção temporária
ou definitiva. 

Se aprovada a proposta, os estabeleci-
mentos terão o prazo de 120 dias, a con-
tar da data da publicação da lei para tomar
as providências cabíveis à aquisição das
cadeiras de rodas. 

O descumprimento desta lei sujeita o es-
tabelecimento comercial infrator às se-
guintes penalidades: Notificação para
adequação no prazo de 30 dias; multa, no
valor de R$ 1.673,41 conforme o Código
Tributário Municipal; multa em dobro do
valor em caso de reincidência; e suspen-
são do alvará, observado o processo legal. 

“Pessoas com dificuldades de locomoção
costumam ter seu direito de ir e vir cerceado
em locais como shoppings, cinemas, su-
permercados e galerias co   merciais”, desta-
cou Paulo Henrique.

Paulo Henrique (PPS)

2620-3732
Gabinete 87

37_MAIO_Revista Camara_37 CAMARA Niteroi MAIO 2014  10/7/2014  15:11  Page 12



13

Renatinho (PSOL) Rodrigo Farah (PMDB)

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas,
pelo projeto de lei 128/2014, pretende al-
terar o Estatuto da Guarda Civil de Niterói.
O artigo 10 da proposta especifica que “no
exercício de suas atribuições específicas,
compete à Guarda Civil, prioritariamente,
preservar o sossego público e que o
“poder de polícia exercido é exclusiva-
mente administrativo.” 

Já o artigo 11 deixa claro que a Guarda
será proibida de fazer uso de armamentos
letais e menos letais. Considera-se arma
menos letal, para efeitos desta Lei, a arma
projetada, especificamente, para conter,
debilitar ou incapacitar, temporariamente,
pessoas, com menor probabilidade de
causar mortes ou lesões permanentes,
tais como: cassetetes; gás lacrimogêneo;
bala de borracha; bastão de choque; ca-
nhão de água; spray de pimenta; e tasers. 

“A Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 144, institui como órgãos aptos a
exercer atividades inerentes à segurança
pública as polícias Federal, Rodoviária Fe-
deral, Ferroviária Federal, as Polícias Civil
e Militar, bem como o Corpo de Bombei-
ros de cada estado, excluindo de maneira
clara, as Guardas Civis Municipais”, diz
Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor da Lei 2.943/2012, sancionada e pu-
blicada no Diário Oficial em abril de 2012,
que dispõe sobre a destinação final ou a
reciclagem de produtos inservíveis pelas
empresas que tenham em sua atividade
a venda e a instalação de vidros automo-
tivos e empresas do comércio varejista de
vidros em geral. 

Essas empresas poderão, para os fins
desta Lei já em vigor, efetuar a destina-
ção final ou a reciclagem dos vidros em
instalações próprias ou mediante contra-
tação de serviços especializados de ter-
ceiros.

Ficam expressamente proibidos o des-
pejo de vidros juntamente com o lixo do-
méstico, comercial e industrial; também o
lançamento ou a disposição de vidros a
céu aberto; e o lançamento ou a disposi-
ção de vidros em mananciais e em suas
áreas de drenagem, cursos d'água, la-
goas, praias, áreas de várzea, terrenos
baldios, cavidades subterrâneas, poços e
cacimbas. Também fica vedado o lança-
mento ou a disposição de vidros em locais
não adequados, em áreas urbanas ou ru-
rais; e o armazenamento de vidros em lo-
cais inadequados.

Rodrigo Flach Farah é o autor em parceria
com André Diniz da Lei 2.956/2012 insti-
tuindo no calendário oficial de Niterói a Se-
mana Municipal de Museus, a ser
comemorada anualmente entre os dias 13
e 19 do mês de dezembro. 

A Semana de Museus consiste na divul-
gação dos seus projetos educativos e cul-
turais neste período, além de promover a
interação e articulação dos museus e ins-
tituições que desenvolvem projetos mu-
seológicos, respeitando a autonomia
jurídico-administrativa, cultural e técnico-
científica; e incentivar a disseminação de
procedimentos que fundamentam as ativi-
dades desenvolvidas pelos museus e ins-
tituições que desenvolvem projetos
museológicos. 

Também será função da Semana estimu-
lar a concepção e o desenvolvimento de
programas, projetos e ações educativas e
culturais nos museus; promover e apoiar
os programas e projetos de incremento, in-
tercâmbio e qualificação profissional de
equipes que atuem em museus e institui-
ções que desenvolvem projetos museoló-
gicos; e estimular a participação de
diversos segmentos da sociedade na área
museológica.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Waldeck Carneiro (PT)

Waldeck Carneiro da Silva é autor da Lei
3.015/2013, promulgada em janeiro de
2013, para que os cartórios de registro civil
situados em Niterói disponibilizem, em
suas dependências, cartaz informativo
sobre o direito à isenção de taxas carto-
riais, concedido a pessoas em condição
de hipossuficiência econômica. 

Devem constar no cartaz as seguintes in-
formações: o texto do Artigo 30 da Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973, e suas
alterações, que garante isenção de taxa
cartorial; e os locais onde se requer a isen-
ção de taxa cartorial, com os seus res-
pectivos endereços e telefones. 

O cartaz deverá ser afixado em local de
fácil visibilidade. 

“A presente Lei tem por finalidade difundir
a informação sobre o direito à isenção de
taxas cartoriais para pessoas em estado
de hipossuficiência econômica, na forma
da Lei. Para tal fim, pretende-se que, no
próprio cartório de registro civil, conste
cartaz informativo sobre o referido direito,
de modo a evitar que, por desinformação,
o cidadão deixe de usufruir de um benefí-
cio que a Lei lhe assegura", alega o ve-
reador em sua justificativa.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT)

Tânia Regina Pereira Rodrigues é autora
do projeto de lei 115/2014 instituindo em
Niterói, com base na Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência,
da ONU, a Lei Municipal de Inclusão. 

O objetivo da lei é estabelecer as diretri-
zes e normas gerais, bem como os crité-
rios básicos para assegurar, promover e
proteger o exercício pleno e em condi-
ções de igualdade de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais
pelas pessoas com deficiência e mobili-
dade reduzida, visando à inclusão e ci-
dadania plena e efetiva. 

Considera-se deficiência física a alteração
completa ou parcial de um ou mais seg-
mentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apre-
sentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tripare-
sia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, am-
putação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com defor-
midade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não pro-
duzam dificuldades para o desempenho
de funções, destacou a vereadora em sua
proposta.

Verônica dos Santos Lima aguarda parecer
para o projeto de lei 124/2014 que dispõe
sobre a inserção do tema da diversidade
sexual de forma transversal no currículo es-
colar da Rede Municipal de Niterói. Diz o ar-
tigo 1º que, sem prejuízo do conteúdo
programático das disciplinas da grade cur-
ricular expedido pelo Ministério de Educa-
ção e Cultura e fixado pelo Conselho
Municipal de Educação, a rede municipal
de ensino dará ênfase, a partir do 5º ano,
até o último ano do ensino fundamental, ao
conteúdo sobre noções de direitos, garan-
tias, deveres e esclarecimentos sobre di-
versidade sexual. 

O conteúdo deverá ser ministrado a partir
do 5º ano do ensino fundamental e apli-
cado gradativamente, dentro da carga ho-
rária já prevista. 

“O presente projeto de lei cumpre todas as
formalidades legais, estando em acordo
com a Lei Orgânica do Município, estabe-
lecendo uma legislação municipal suple-
mentar a norma federal e estadual. É
preciso inserir cada vez mais a sociedade
no debate em torno desses temas, am-
pliando a cidadania e a procura de se viver
melhor, respeitando o próximo”, explica
Verônica.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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Instituições públicas e privadas de Niterói estão
se reunindo regularmente para traçar o plane-
jamento da ação social que acontecerá dia 11
de agosto, em comemoração aos 195 anos de
fundação da Câmara de Vereadores de Niterói.
O encontro, realizado no plenário Brígido Ti-
noco, reuniu mais de 40 representantes de órgãos
públicos e organizações não go vernamentais que
vão oferecer serviços gratuitos à popula-
ção. Este será o quinto ano consecutivo que o
Legislativo de Niterói organiza o evento social
para comemorar seu aniversário.

— Procuramos, desde que assumi a presidên-
cia da Câmara, realizar eventos que tenham
como principal objetivo aumentar o relaciona-
mento da sociedade com o Legislativo. São
ações que fortalecem a democracia e fazem
com que o morador da cidade participe mais

do sistema político. Com certeza será uma
grande festa, como ocorre anualmente —
afirma o vereador Paulo Bagueira, presidente
da Câmara.

Uma comissão organizadora, especialmente
designada pelo presidente, vem-se reunindo
para fechar os últimos detalhes. Dezenas de
instituições públicas e privadas já confirmaram
presença. O dia de festividade começa às 9
horas com a já tradicional missa, celebrada
pelo monsenhor Oswaldo Nunes Motta, da
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição,
no Centro, que foi o berço da Câmara.

Em seguida haverá prestação de serviço gra-
tuito à população nos dois estacionamentos e
demais áreas externas do prédio. A expecta-
tiva é a de que cerca de 40 estandes sejam

montados para emissão de documentos, como
carteiras de identidade e trabalho e certidão de
nascimento. Na área de saúde os atendimen-
tos odontológicos para profilaxia e aplicação de
fluor, testes de glicemia e medição da pressão
arterial são sempre os mais procurados.

A Universidade Salgado de Oliveira, Estácio de
Sá e Cândido Mendes; órgãos públicos muni-
cipais e estaduais, como as secretarias de
Saúde, Desenvolvimento Social, Acessibili-
dade, Trabalho e Desenvolvimento Regional,
e Abastecimento e Pesca, estarão presentes.

— Será um dia inteiro para a população des-
frutar da ação social gratuita. A Câmara como
instituição, os funcionários e os vereadores-
convidam para a festa que não é nossa, mas é
da cidade —  destaca o presidente Bagueira.

195 anos
da Câmara

com festa
e ação social Em 2013, o atendimento gratuito em vários tipos de serviços atraiu grande número de pessoas aos estandes

No embalo da Copa do Mundo de Futebol realizada no Brasil, a Câmara
de Vereadores presenteia o público com a exposição “O gigante que
virou arena”, do fotógrafo Paulo Vitor Jesus Viana. Até 30 de julho a
transformação sofrida pelo Estádio Mário Filho, o Maracanã, poderá
ser vista de segunda a sexta-feira, e de graça, entre 10h e 16h, no hall
de entrada do prédio.

— Desde o início das obras, em 2010, tenho fotografado o estádio em
preparação para a Copa das Confederações já realizada e para a Copa
da Fifa 2014. Fiz umas fotos do começo das obras, incluindo a última
em 360 graus do estádio, antes de sua mudança radical. Em 2014, so-
brevoei o local para ter imagens do Maracanã com a lona de cobertura
colocada. Essa exposição retrata as mudanças que aconteceram e que
ainda iriam acontecer no estádio — explica Paulo Vitor.

Ao todo 17 fotos estão expostas na Câmara mostrando desde a de-
molição da geral, passando pela nova cobertura e o novo gramado. A

exposição também conta, além da foto em 360 graus, com uma de 180,
dando uma panorâmica do estádio.

— Proponho aos visitantes uma reflexão da transformação do estádio
em uma arena. Todo sentimento apaixonante pelo Maracanã, as cores
da sua camisa, o pavilhão, os títulos conquistados. O hino cantado pela
sua torcida, o grito de guerra, e o gol, momento maior do futebol que le-
vanta a torcida. O locutor que narra essa emoção, o som que entoa nos
quatros cantos da nova Arena. Pensei e busquei inspiração nisso tudo
para produzir essa exposição —  conta Vitor.

Maracanã em
fotos na Câmara

As fotos de Paulo Vitor mostram a transformação do Maracanâ em arena
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Retomando o tema dos títulos, medalhas e
honrarias oferecidas pelo Legislativo nite-
roiense, Câmara em Revista, em sua oitava
edição sobre o assunto conta um pouco
sobre Antonio Carlos Callado. Jornalista, ro-
mancista, biógrafo e teatrólogo, nasceu em
Niterói a 26 de janeiro de 1917, e morreu
aos 80 anos, quase no mesmo dia do mês
em nasceu: em 28 de janeiro. Ingressou na
Faculdade de Direito em 1936 e, no ano se-
guinte, começou a trabalhar como repórter e
cronista, em “O Correio da Manhã”. Iniciava
aí uma carreira jornalística que lhe propor-
cionou muitas viagens e contato com alguns
dos temas de sua obra.

Diplomou-se em Direito em 1939 e, durante
a Segunda Guerra Mundial, em 1941, foi
contratado pela BBC de Londres como re-
dator, lá trabalhando até maio de 1947. Em
um período intermediário, de novembro de
1944 a outubro de 1945, trabalhou também
no serviço brasileiro da Radio-Diffusion
Française, em Paris (a sede do Serviço fi-
cava nos Champs-Elysées e seu chefe era
o escritor Roger Breuil). Em 1943, casou-se
com a inglesa Jean Watson, com quem teve
três filhos. Casou-se, em 1977, com a pro-
fessora e jornalista Ana Arruda Callado.

Dois meses depois de sua morte, em março de 1997, por iniciativa do ve-
reador João Geraldo Bezerra de Menezes Galindo, o Gegê, era publi-
cado o decreto legislativo 574 criando o troféu-medalha Antonio Callado
“em homenagem ao emérito jornalista e escritor nascido em Niterói”. Por
determinação da lei a medalha será concedida ao jornalista que tenha
relevantes serviços prestados a cidade, sendo entregue na data de nas-
cimento do escritor.

A Mesa Diretora da Casa era formada à época por Fernando de Oliveira
Rodrigues, como presidente; Jorge Alberto, vice-presidente; Francisco
Mendonça, 2º vice; Fernando Nery, 1º secretário; e José Alzime; como 2º

secretário. Membro da Academia
Brasileira de Letras (ABL), Callado
foi o quarto ocupante da cadeira 8,
eleito em 17 de março de 1994, na
sucessão de Austregésilo de At-
hayde e recebido pelo acadêmico
Antonio Houaiss.

Aposentou-se como jornalista em
1975, mas continuou a colaborar
na imprensa. Em abril de 1992
tornou-se colunista da Folha de
São Paulo. Além das atividades
jornalísticas, dedicou-se sempre
à literatura. Ainda jovem pôde ler,
na biblioteca do pai, os autores
europeus que mais tarde marca-
riam seu trabalho, sobretudo fran-
ceses e ingleses, como Proust e
Joyce, ao lado de alguns brasilei-
ros, como Machado de Assis e
José de Alencar.

Entre os seus livros mais impor-
tantes estão “Quarup” (1967), “Bar
Don Juan” (1971), “Reflexos do
baile” (1976) e “Sempreviva”
(1981), que apresentam um retrato

do Brasil durante o regime militar, do ponto de vista dos opositores. Seu
engajamento lhe custou duas prisões: uma em 1964, logo após o golpe
militar, e outra em 1968, após o fechamento do Congresso com o AI-5.

Segundo sua biografia publicada na página da ABL, nos seus dois pri-
meiros romances, “Assunção de Salviano” (1954) e “A madona de cedro”
(1957), persiste uma nítida preocupação religiosa a informar e até
mesmo a condicionar o transcurso da aventura e a temática. Mas o en-
contro entre o escritor e os principais temas de sua obra deu-se através
do jornalismo, que o levou, além dos anos passados na Europa, a luga-
res como Bogotá, Washington, Xingu e Havana, que enriqueceram a
sua bibliografia com livros de reportagem e obras literárias engajadas
com as grandes questões de seu tempo.

Antonio Callado,
patrono dos jornalistas

O troféu Antonio Callado, que é destinado a homenagear jornalistas
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