
Começam os

preparativos

para os 196 anos
A primeira reunião geral para
começar a traçar o programa dos
festejos dos 196 anos da Câmara
de Vereadores vai reunir, dia 22 de
junho, às 10h, representantes de
instituições privadas, órgãos públi-
cos, universidades, associações
de classe, clubes, sindicatos e de-
mais segmentos da sociedade civil
organizada convidados a participar
do evento, em agosto. Como já é
tradição, a data é marcada por um
dia de ação social com a prestação
de serviços gratuitos prestados à
população.
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Ampla tenta por

seis horas

explicar falhas
Representantes da Ampla levaram
seis horas tentando explicar, em au-
diência pública na Câmara de Ve-
readores, as falhas da distribuidora
de energia elétrica e a falta de cui-
dado com a poda de árvores da ci-
dade, contrariando a lei. Págs. 2 e 3

Câmara marca

debates do PUR

de Pendotiba
Das seis audiências públicas que
serão realizadas para debater o
Plano Urbanístico Regional (PUR)
de Pendotiba, a primeira já marcada
será em 22 de junho, às 18h, na Câ-
mara; e, a segunda, dia 29, às 18h,
no Ciep do Badu. Página 5

Com uma receita estimada de R$ 2,227 bilhões para 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) proposta pelo
Executivo que está sendo debatida em audiências realizadas na Câmara de Vereadores vai definir a aplicação des-
ses recursos em políticas públicas do governo municipal. Os debates com representantes da sociedade civil e dos
servidores públicos municipais representam, segundo a secretária de Planejamento, Giovanna Victer (foto), “um
avanço social”, pois a LDO servirá também de instrumento para a atualização do Plano Plurianual (PPA). Página 4

O secretário de Ordem Pública, Marcus Jardim,
explicou em audiência na Câmara de Vereadores
como será o funcionamento do Centro Integrado
de Segurança Pública (CISP), que vai contar com
300 câmeras instaladas em toda a cidade. Os
equipamentos, segundo Jardim, não serão usados
para vigiar ou controlar o cidadão, mas para pre-
venir ocorrências policiais. Página 5

Câmeras do CISP

vão proteger cidadãos 

LDO define metas do governo

Secretário de Ordem Pública, Marcus Jardim, explica como será o CISP
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Comissões Permanentes:

Durante seis horas, representantes da concessio-
nária Ampla, responsável pela distribuição de
energia elétrica em Niterói, foram sabatinados em
audiência pública convocada pela Câmara de Ve-
readores. A qualidade dos serviços prestados e a
poda considerada danosa realizada nas árvores
da cidade foram os principais temas em debate.

Os representantes da empresa alegaram que as
condições climáticas adversas de 2014 contribuí-
ram para a queda da qualidade do serviço e ace-
naram com investimentos da ordem de R$ 16
milhões para 2016. Já os vereadores e a popula-
ção cobraram investimentos compatíveis com os
últimos aumentos autorizados pelo governo.

Para Cláudia Guimarães, diretora da Ampla, a na-
tureza foi dura com a Região Metropolitana.

— Niterói, São Gonçalo, Maricá e outras regiões
foram duramente atingidas. Entre as ocorrências
de interrupção de fornecimento de energia 30%
referem-se à queda de árvores. Dentro do que
prevê a legislação realizamos mais de 80 mil
podas com pessoal treinado – assegurou Cláudia.

A subsecretária de Meio Ambiente de Niterói,
Amanda Gevu, garante que existem processos
administrativos da Prefeitura contra a Ampla por
não realizar a poda de forma correta.

— Emitimos mais R$ 2 milhões em multas con-
tra a empresa e fixamos um prazo de 90 dias de
autorização para que a poda possa ser feita em
Niterói — acrescentou Amanda.

O vereador Daniel Marques, ex-secretário de
Meio Ambiente, disse que o município está bem
mais preparado hoje em dia para cobrar serviços
de qualidade das prestadoras.

— Os funcionários da Ampla chamam as árvo-
res de elemento intruso. Em julho de 2013 cha-
mamos a empresa para buscar uma solução,
mas eles não têm pessoal preparado para o tra-
balho de campo. Deixamos a Secretaria de Meio

Ampla pa

audiência pú
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passa por seis horas de

a pública tentando se explicar

Vereadores e consumidores cobraram por seis horas seguidas soluções para os problemas enfrentados com o serviço de distribuição de energia elétrica feito pela Ampla

Ambiente com R$ 3 milhões no Fundo Ambiental
— revela o ex-secretário.

Integrantes do movimento “Ampla: 56% eu não
aceito” cobraram o mesmo empenho usado
para coibir o furto de energia na hora de pres-
tar o serviço.

— Chips, novas tecnologias e pessoal qualificado
só na hora de cobrar, de evitar o furto. Para me-
lhorar o serviço prestado nada – reclama Moisés
Corrêa, membro do movimento.

Na avaliação do vereador Paulo Eduardo Gomes
a Prefeitura é que deve cuidar da poda das ár-
vores em risco. Lembrou a lei apresentada no go-
verno de Godofredo Pinto, a qual previa que toda
a fiação deveria ser subterrânea no prazo de dez
anos.

— O estatuto da Ampla prevê claramente que é

ela quem pode e quem deve realizar a poda, não
cabe à Prefeitura. Nós fazemos o planejamento
para a remoção e colocação de postes e para
melhoria da iluminação – asseverou a secretária
de Serviços Públicos, Dayse Monassa.  

Presidida pelo vereador Leonardo Giordano, com
o apoio do vereador Paulo Henrique Oliveira, a
audiência pública contou com as presenças dos
vereadores Andrigo de Carvalho, Henrique Vieira
e Renatinho.

De acordo com Leonardo Giordano, os técnicos
enviados pela concessionária para participar da
audiência tiveram dificuldade para esclarecer
todos os pontos levantados pela população e
pelas autoridades presentes.

— Ficou claro que a Ampla tem dificuldades de
esclarecer tantas dúvidas e críticas da popula-
ção. Há possibilidade de fazermos uma nova CPI

contra a Ampla para cobrar melhorias e corre-
ções dos problemas que atingem diretamente o
município, como o caso das podas danosas —
disse Giordano.

Paulo Henrique Oliveira, um dos autores do pe-
dido dessa audiência pública, por sua vez, criti-
cou a demora da concessionária Ampla em
providenciar o restabelecimento da energia elé-
trica quando há interrupções pelos mais variados
motivos.

— Me parece que há uma diferença absurda
quando a queda de energia ocorre em bairros
pobres com relação a bairros ricos. No primeiro,
a demora pode chegar até dois dias. Já na área
nobre, como na Zona Sul, a energia é religada
em menos de uma hora, em alguns casos — cri-
tica ele, morador no bairro Rio do Ouro, uma das
áreas mais prejudicadas pela interrupção de
energia no início deste ano. 
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Antônio Fares, o Tuninho, presidente da Associação dos Servidores
Municipais de Niterói, cobrou a introdução de recursos na LDO para va-
lorização dos funcionários da administração direta.

— Estamos nessa luta há 20 anos. Não há compromisso com nosso
Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com a isonomia salarial, com a
realização de um concurso público para os administrativos. São os
servidores que tocam a máquina pública, mas não são valorizados –
destacou Tuninho. 

Giovana Victer lembrou que a Educação, os garis da Clin, a Guarda
Municipal, o Meio Ambiente e a Procuradoria-Geral do Município já
foram atendidos na atual gestão e que o caso da administração direta
“está sendo analisado”.

— As audiências públicas são avanços sociais. Após a consulta do Ni-
terói que Queremos, detalhamos o PPA e começamos a conversar
com os instrumentos de administração do governo. A alocação de re-
cursos ou não para determinada ação ou programa é tarefa da LOA —
analisa Giovanna. 

A receita estimada para o exercício financeiro do ano de 2016 é da
ordem de R$ 2,227 bilhões. Para os cálculos da estimativa, projetou-
se 2016 corrigindo a arrecadação realizada em 2014, em 7,47%, to-
mando-se por base a inflação prevista para 2015. Além de Vitor Júnior
integram a Comissão de Orçamento os vereadores Milton Cal, na vice-
presidência; e Bira Marques, Bruno Lessa e Paulo Eduardo Gomes
como membros efetivos.

Entre os vereadores estiveram presentes na primeira ou segunda au-
diência Bira, Bruno Lessa, Daniel Marques, Henrique Vieira, Paulo
Eduardo e Renatinho.

Prazos
l 15 de junho – Prazo final para propostas de emenda à LDO
l 23 de junho – Mensagem retorna do Executivo
l 25 de junho – Votação em plenário
l 30 de junho – Sanção e publicação no Diário Oficial
l 1º de julho – Início do recesso

Investimentos
l Urbanismo – R$ 500 milhões
l Saúde – R$ 288 milhões
l Educação – R$ 239 milhões

Servidores cobram

recursos para valorização

Das três audiências públicas marcadas
para debater a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para o exercício financeiro de
2016 duas já foram realizadas. A terceira e
última será dia 10 de junho, às 20 horas.
Segundo a secretária municipal de Plane-
jamento, Modernização da Gestão e Con-
trole, Giovanna Guiotti Testa Victer, a LDO
serve de instrumento para atualização do
Plano Plurianual (PPA).

— Juntamente com a Lei Orçamentária
Anual, a LDO e o PPA se interligam. Quando
surge uma demanda da sociedade fazemos
um planejamento expresso em programas. O

programa é executado, monitorado e ava-
liado durante e após sua execução. Tudo faz
parte de um ciclo — explica Giovanna.

Segundo o presidente da Comissão Fiscali-
zação Financeira, Controle e Orçamento, ve-
reador Vitor Junior, a intenção é interagir com
o Executivo, vereadores e sociedade civil or-
ganizada para aprovação do máximo de
emendas possíveis.

— Desde que não exista inconstitucionali-
dade, vício de iniciativa ou outra proposta
idêntica vamos lutar pela aprovação de
emendas. O atual governo tem sido sensível

ao acolher emendas sem politizar a discus-
são. Até dia15 recebemos propostas para
análise — diz Vitor.

Além da secretária de Planejamento estive-
ram presentes às audiências a secretária
Executiva, Maria Célia Vasconcellos; o se-
cretário de Governo, Roberto Salles; o sub-
secretário de Planejamento, Pablo Vilarin; o
presidente da Fundação Municipal de Edu-
cação, José Henrique Antunes; o superinten-
dente Financeiro da Fundação Municipal de
Saúde, Fernando Schneider; representantes
dos servidores municipais e lideranças co-
munitárias.

LDO é
debatida em

audiências
públicas Antonio Fares pede a inclusão na LDO da previsão para programas de valorização dos servidores
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Integrar os órgãos municipais com outros
ligados às três esferas de poder durante 24
horas e atuar em ações conjuntas de pre-
venção aos delitos será, segundo o secre-
tário municipal de Ordem Pública, coronel
PM Marcus Jardim, a finalidade principal do
Centro Integrado de Segurança Pública
(Cisp), que está sendo construído na Re-
gião Oceânica.

— Serão 300 câmeras fixas, 50 integradas,
50 móveis e 20 para leitura automática de
placas de veículos. Além disso, vão ser ins-
talados 80 botões de pânico em locais pú-
blicos de grande movimentação. Todo o
sistema vai se falar, vai se ver e integrar
também com a Defesa Civil — explica o se-
cretário.

Ao discorrer sobre o funcionamento do Cisp
durante audiência pública na Câmara, o coro-

nel esclareceu que a tecnologia não será
usada para vigiar ou controlar o cidadão, mas
para prevenir ocorrências policiais.  

— As mídias sociais também vão ajudar no
monitoramento. O telefone emergencial 153
vai ajudar ao 190.

Policiais de menos
Levantamento feito pelo presidente do Con-
selho Municipal de Segurança, Moacir Cha-
gas, aponta o número insuficiente de
policiais civis em todas as delegacias de Ni-
terói. A 76ª DP (Centro) conta com 33 fun-
cionários, quando o ideal seriam 48. A 77ª
DP (Icaraí) tem 56, sendo necessários 62.
Na 78ª DP (Fonseca) trabalham 38 ao invés
de 62. Em Jurujuba, na 79ª DP, apenas 22
atuam em lugar dos 39 necessários. Por úl-
timo a 81ª delegacia, em Itaipu, tem 39
quando o correto seriam 43.  

— É uma preocupação nossa a deficiência de
efetivo. Existe a promessa de realização de
um concurso público para 2016. A demanda
popular pode nos ajudar — disse na audiência
pública o delegado Sérgio Caldas, da 4ª Divi-
são de Polícia de Área.

Ainda durante o encontro o secretário de
Ordem Pública anunciou a instalação da 5ª
Inspetoria da Guarda Municipal na Região
Oceânica.

Além dos já citados também participaram da
audiência Maria Célia Vasconcellos, secre-
tária Executiva da Prefeitura; Moacir Linha-
res, secretário de Administração; o delegado
federal Alexandre Cavalheiro; e os vereado-
res Bira Marques, Daniel Marques, Paulo
Eduardo Gomes e Renatinho. A audiência foi
requerida pelos vereadores Bruno Lessa e
Renato Cariello. 

Marcus Jardim (à esquerda) e equipe demonstraram como vai funcionar o novo sistema de segurança pública

Começou a tramitar na Câmara três projetos de lei enviados pelo pre-
feito Rodrigo Neves (PT) para análise, discussão e votação. Entre eles
o 109/2015 (Mensagem-Executiva 06/15) sobre o Plano Urbanístico
Regional (PUR) de Pendotiba, que passará por audiências públicas e
pareceres de comissões específicas antes de ser levado à votação em
plenário. Trata de políticas setoriais, disciplina o zoneamento ambien-
tal, parcelamento, ordenação e ocupação e uso do solo, bem como a
aplicação de instrumentos de política urbana no território da região.

Tema polêmico e esperado há muito tempo pela população, o PUR, se-
gundo a mensagem encaminhada pela Prefeitura, “tem por finalidade
promover a estruturação urbana da Região de Pendotiba, por meio da
ampliação, articulação e requalificação dos espaços livres de uso pú-
blico, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futu-

ros moradores, e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica”.

Outros dois projetos executivos são o que reestrutura o regime da pre-
vidência social do município (Projeto de Lei 111/15) e o que organiza
a política de controle social e transparência, criando um conselho mu-
nicipal para a área (Projeto de Lei 110/15). Os três projetos podem
ser acessados no site da Câmara pelo endereço www.camaranite-
roi.rj.gov.br, no link Legislativo.

PUR de Pendotiba
chega à Câmara

Câmeras
vão vigiar e

proteger 
a cidade

Vereadores reunidos no gabinete da presidência definem datas das audiências
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A Câmara de Vereadores de Niterói já conta
com a Frente Parlamentar em Defesa do Sis-
tema Único da Assistência Social (SUAS). Foi
lançada pelo vereador Bira Marques reunindo
autoridades e trabalhadores da área, além de
assistentes sociais que na ocasião recebe-
ram diplomas e moções de congratulações e
de aplauso.

A Frente visa criar um espaço de debate para
as questões referentes ao SUAS no Legisla-
tivo Municipal. Vai acompanhar as políticas
públicas de assistência social e monitorar a
execução de projetos relacionados ao SUAS.
Também é função da Frente realizar estudos,
pesquisas e diagnósticos sobre o Sistema
Único, bem como acompanhar, discutir e su-
gerir proposições legislativas ligadas ao tema.

— Vamos mobilizar os vereadores e unir for-

ças para defender os projetos referentes à
pauta da Assistência Social. Queremos pro-
mover audiências públicas, seminários e fó-
runs para debater o assunto como uma
política pública que garanta os direitos da po-
pulação em situação de vulnerabilidade so-
cial. Também é função da Frente Parlamentar
garantir recursos no Orçamento para a exe-
cução dos serviços ofertados, além de fo-
mentar o exercício do controle social —
explicou Bira.

A secretária Executiva da Prefeitura de Nite-
rói, Maria Célia Vasconcellos, uma das as-
sistentes sociais homenageadas da noite,
falou sobre a criação da Frente.

— É um ganho para Niterói, porque vai tra-
zer à esta Casa outra compreensão do que
é o SUAS. É um instrumento importante

para os partidos, as igrejas e as instituições
para discutir o que é o SUAS, como ele se
relaciona com outras áreas como Saúde e
Educação, por exemplo. Nós já temos a Lei
que institui o SUAS, mas é necessário tra-
zer isso para as realidades locais — disse
Maria Célia.

Para a representante do Colegiado Esta-
dual de Gestores da Assistência Social,
Rosimary Cruz, a iniciativa deve servir de
exemplo para outros municípios. 

Também participaram da solenidade o pre-
sidente do Conselho Regional de Serviço
Social, Rodrigo Lima; o vice-presidente do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Carlos Nicodemos; e os
vereadores Paulo Eduardo Gomes, Rena-
tinho e Andrigo de Carvalho.

Lançada
Frente de

defesa  
do SUAS Bira Marques reúne forças políticas em torno do Sistema Único da Assistência Social (SUAS)

O Projeto Saúde e Sabedoria, do professor Marcio Irineu Mesquita,
trouxe cinco medalhas de ouro e sete de prata do Campeonato de
Taekwondo, realizado em Mendes (Região Sul do Estado). O desta-
que da competição foi o bicampeão brasileiro Caio Gabriel, 10 anos,
faixa verde no taekwondo. O grupo tem viagem marcada para Betim,
em Minas Gerais, para participar da Copa do Brasil da categoria. O
Projeto inaugura dois novos núcleos em junho, no Sapê e Piratininga.

Preparar atletas para as Olimpíadas de 2016 e utilizar o esporte para
evitar que crianças e jovens sejam atraídos pela criminalidade é o ob-
jetivo do Saúde e Sabedoria, criado em 2013 por Marcio Mesquita. Às
segundas e sextas-feiras, das 18 h e 20h30m, 76 alunos a partir dos
seis anos de idade praticam aulas de taekwondo, jui-jitsu e dança do
ventre (para as meninas) no Ginásio do Caio Martins.

— Retirar os meninos da rua, evitar o contato com as drogas e fazer

do esporte uma porta para conquistas e vitórias. Ocupar o tempo com
saúde e disciplina. No passado eu precisei de um projeto como esse,
usei o esporte para não sair do caminho certo — conta o professor.

O Projeto Saúde e Sabedoria tem apoio de empresas com doação de
lanches e dez deles recebem cestas básicas doadas pela Viação
Santo Antônio.

Taekwondo afasta
os jovens do crime

Professor Márcio (à direita) e o grupo de atletas com as medalhas conquistadas
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Independente do projeto de revitalização do
prédio do antigo Cinema Icaraí e de sua futura
utilização, o local precisa de intervenções
emergenciais. Apesar de já ser tombado pelo
Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Cul-
tural (Inepac) o vereador Leonardo Giordano,
que presidiu a audiência pública realizada pela
Câmara, estuda a possibilidade de pedir o tom-
bamento municipal como forma de garantia.

À mesa principal para debater o tema sen-
taram-se, além de Giordano, o deputado es-
tadual Waldeck Carneiro (PT); o secretário
municipal de Cultura, Arthur Maia; o supe-
rintendente do Centro de Artes da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), Leonardo
Guelman; o presidente do Conselho Munici-
pal de Cultura, Leonardo Simões; e a pro-
fessora da UFF, Martha de Luca.

Segundo o superintendente do Centro de
Artes da UFF vistoria recente mostrou que o
prédio não está sob risco estrutural e que a
busca por recursos “deve ser tarefa de
todos”. Por sua vez, o presidente do Conse-
lho de Cultura faz um alerta.

— Salvar o prédio da especulação imobiliária é
apenas o começo. Nosso Conselho está em
sua terceira gestão, estamos começando a
vida. A cultura é o último segmento a conseguir
recursos e o primeiro a perder quando a crise
aperta — revela Simões.

O vereador Paulo Eduardo Gomes cobrou a
manutenção preventiva da antiga proprietária.

— A Kopex, na minha avaliação, tem respon-
sabilidade na manutenção do prédio. Sabemos
que a crise financeira atual vai inviabilizar qual-
quer projeto neste momento. Temos que dar
destinação ao espaço o quanto antes — diz
Paulo Eduardo.

Na avaliação do arquiteto, urbanista e pro-
fessor da UFF Wagner Morgan, o Cinema
Icaraí precisa de tombamento de função e
não de fachada.

—  Onde estão as cadeiras e poltronas, o ar
condicionado, as luminárias, as prateleiras
de cristal da entrada? A função para a qual
foi construída deve ser preservada e tom-

bada e dar uso imediato ao espaço — res-
salta o professor.

Para o deputado Waldeck Carneiro, que foi se-
cretário de Educação de Niterói e é professor
da UFF, a ideia inicial era dar um espaço à Or-
questra Sinfônica Nacional.

— O Governo Federal fez a desapropriação
do prédio e o Ministério da Educação ava-
liou em R$ 12 milhões. A Prefeitura de Nite-
rói achou por bem fazer um aporte financeiro
de mais R$ 5 milhões. Proponho a elabora-
ção de uma emenda coletiva da bancada fe-
deral do Rio destinando recursos ao projeto
— conta Waldeck.

— A proposta da audiência pública é ouvir a
população e os fazedores de cultura da cidade,
no sentido de articularmos, junto ao poder pú-
blico e em parceria com estes movimentos so-
ciais, um destino adequado a um dos mais
importantes equipamentos culturais de Niterói
— disse o vereador Leonardo Giordano, presi-
dente da Comissão de Cultura, Comunicação
e Patrimônio Histórico da Câmara.

Secretário Arthur Maia, vereador Leonardo Giordano e Leonardo Guelman, do Centro de Artes da UFF

Cultura
pede cuidado 

urgente 
para Cinema

A previsão é que o Cinema Icaraí seja transformado em um es-
paço multiuso, que terá um centro cultural com sala de música, ci-
nema e salas de exposições de arte; um centro de lazer com
espaços de convivência, alimentação, recreação e salas para en-
saios e apresentações; e um espaço para salas empresariais.

Tombado pelo patrimônio público e alvo de especulação imobi-
liária, o prédio do Cinema Icaraí foi desapropriado em 2012 pela
Prefeitura de Niterói com recursos do município e do Ministério da
Educação para se transformar num centro cultural e sede da Or-
questra Sinfônica da UFF. A Prefeitura repassou o imóvel à UFF
e a universidade busca recursos para a sua revitalização e adap-

tação a um novo projeto cultural.

Em julho de 2012 um grupo de trabalho foi montado para elabo-
ração de concurso e formatação da utilização do espaço. Atual-
mente o projeto está no Inepac e a empresa vencedora
desenvolve o projeto básico.

O prédio do antigo cinema, que foi erguido entre as décadas de
1930 e 1940 em estilo art deco, foi palco de inúmeras manifesta-
ções por sua preservação. As lutas eram contra o abandono do
local e a aquisição pela especulação imobiliária, que tinha pla-
nos de erguer ali mais um espigão. A primeira medida de prote-
ção foi o seu tombamento, em 2001, através da Lei 1.838, de 4
de junho.

Espaço multiuso
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal, às
vésperas de a cidade do Rio realizar as
Olimpíadas 2016, apresentou o Projeto de
Lei 50.056/2013. A iniciativa institui o Dia
Municipal do Paradesporto, a ser comemo-
rado em 5 de novembro de cada ano. 

Os esportes paradesportivos podem ser
praticados por pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida de todas as idades e
gêneros, para promoção da saúde, atin-
gindo o alto nível ou para simples lazer e
recreação. O incentivo às atividades para-
desportivas estimula o esporte de partici-
pação para a pessoa com deficiência,
contribuindo para o seu desenvolvimento
pessoal e integração social. 

“Niterói abriga a Associação Niteroiense
dos Deficientes Físicos (Andef), desde
1981, que hoje é nacional e internacional-
mente conhecida como celeiro de talento-
sos esportistas paralímpicos. Diversos
atletas medalhistas em campeonatos mun-
diais e jogos paralímpicos já passaram pela
entidade e outros tantos surgem todos os
anos nas modalidades que são desenvol-
vidas na associação”, diz Paulo Bagueira.
Algumas modalidades adaptadas ao pa ra-
desporto são atletismo, basquete e esgrima
em cadeira de rodas.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho conse-
guiu aprovar no plenário, em maio, o Pro-
jeto de Lei 92/2014. Depois de
sancionado pelo Poder Executivo, ficará
instituído no calendário oficial de Niterói o
Dia Municipal do Administrador. A data
será comemorada, anualmente, em 9 de
setembro. 

No dia deverá ser incentivada a realiza-
ção de ações, palestras e solenidades
acerca do tema. A data escolhida é a
mesma de assinatura da 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 públi-
cos. O profissional de Administração
pode trabalhar em empresas familiares,
administração hospitalar, gestão de pes-
soas, marketing, tecnologia da informa-
ção, financeiras, comércio internacional,
como professor de graduação, em ges-
tão estratégica, e em todas as áreas em
que se faz necessária a gestão, a coor-
denação e a supervisão”, afirma o verea-
dor Andrigo.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 98/2008 legisla
sobre a obrigatoriedade de colocação de
placa indicativa de profundidade nas bor-
das das piscinas de clubes, condomínios
e demais locais. 

Conforme o Artigo 1º “é obrigatória no
município de Niterói a colocação de pla-
cas indicativas da profundidade nas bor-
das das piscinas públicas e privadas de
uso coletivo, instaladas nos clubes, so-
ciedades esportivas e similares”. 

Já o Artigo 2º diz que essas placas indi-
cativas deverão ser “de fácil visualização
e com dimensões compatíveis com as
mesmas”. 

Conclui o Artigo 3º que as placas indica-
doras de profundidade “deverão estar
dispostas nos pontos de maior profundi-
dade, na mediana e de menor profundi-
dade da piscina”. Diz o vereador Betinho
em sua justificativa ao projeto que “o ob-
jetivo é orientar as famílias e os profissio-
nais envolvidos nas atividades esportivas
e de salvamento, de modo que todos sai-
bam a altura das piscinas, evitando assim
acidentes; muitos dos quais levando pes-
soas a morte”.

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, apre-
sentou ao plenário da Casa a Indicação
955/2015. Através do instrumento legis-
lativo sugere que seja enviado ofício ao
governador Luiz Fernando de Souza
Pezão pedindo que instale uma Compa-
nhia Integrada de Polícia de Proximidade
(CIPP) na Região Oceânica de Niterói. 

Protocolada em parceria com o vereador
Renato Cariello, presidente da Comissão
de Segurança da Câmara, assegura em
sua justificativa que a indicação “tem por
finalidade, de acordo com a função do
Estado, criar mecanismos que visem à
segurança da população, sobretudo no
que se refere às ações preventivas que
visem coibir o aumento de delitos e da
violência, propriamente dita”.

O vereador acredita que “o conceito de
trabalho da CIPP proposto pela Polícia
Militar, no qual a vigilância policial acon-
tece de forma mais permanente e pró-
xima da população, adequa-se bem à
necessidade local. Destaca-se ainda que
a implantação da CIPP, possibilitará o
acesso, por parte da população, ao ser-
viço de segurança pública, aumentando
a sensação de segurança e a qualidade
de vida”.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, é
responsável pela aprovação do Projeto de
Lei 56/2014, alterando a Lei 2.597/2008, re-
ferente ao Código Tributário Municipal, a fim
de reduzir a alíquota do Imposto Sobre Ser-
viços (ISS) das instituições de saúde e as-
sistência médica. 

Ficam abrangidas pela nova legislação os
laboratórios de análises clínicas, patologia,
eletricidade médica, radioterapia, quimiote-
rapia, ultrassonografia, ressonância magné-
tica, radiologia, tomografia e congêneres. Os
hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios,
manicômios, casas de saúde, prontos-so-
corros, ambulatórios e congêneres. 

A área de instrumentação cirúrgica, acu-
puntura, enfermagem, inclusive serviços au-
xiliares, serviços farmacêuticos, terapia
ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia;
terapias de qualquer espécie destinadas ao
tratamento físico, orgânico e mental também
estão contempladas, assim como as de Nu-
trição, Obstetrícia, Odontologia, Ortóptica,
próteses, Psicanálise e Psicologia. 

Casas de repouso e de recuperação, cre-
ches, asilos e locais ligados a inseminação
artificial e fertilização também estão incluídas
na lei de Beto e Rodrigo Farah.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite
para o Projeto de Lei 106/2015 que dispõe
sobre a instalação obrigatória de sinaliza-
ção luminosa e piscante indicando a exis-
tência de radares nas vias públicas do
município de Niterói. 

Pelo Artigo 1° fica determinada a instala-
ção, obrigatória, de sinalização luminosa
em todos os locais em que houver rada-
res de controle de velocidade no trânsito. 

O Artigo 2º prevê que as despesas decor-
rentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário. Já o
Artigo 3º conclui que, caso aprovado o
projeto em plenário e sancionado pelo pre-
feito, o Poder Executivo regulamentará
esta lei, no que couber, no prazo máximo
de 60 dias, contados da data de sua pu-
blicação. 

É também de Lessa o Projeto de Lei
39/2015 sobre a destinação de assentos
preferenciais para idosos, deficientes físi-
cos, pessoas com a mobilidade reduzida
e gestantes, em áreas destinadas à ali-
mentação nos shopping centers, centros
comerciais, supermercados e estabeleci-
mentos de ensino de Niterói.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é um
dos autores do Projeto de Lei 47/2014
sobre a notificação compulsória da violên-
cia contra a mulher, criança e idoso nos
serviços de urgência e emergência. Cons-
titui objeto de notificação compulsória a
violência praticada em locais públicos e
privados, bem como na rede de atenção
básica. Os serviços de saúde que prestam
atendimento de urgência e emergência
deverão notificar em formulário oficial
todos os casos atendidos e diagnostica-
dos de violência. 

A ficha de notificação obedecerá ao mo-
delo estabelecido pelo Ministério da
Saúde. O preenchimento da notificação
compulsória será feito pelo profissional de
saúde que realizou o atendimento. Caso o
motivo constante no primeiro formulário de
atendimento não seja de violência e não
tendo sido feito este diagnóstico, qualquer
profissional de saúde que detecte que a
criança, adolescente, mulher ou idoso
atendido por ele sofreu violência, deverá
comunicar o fato ao responsável pela con-
dução do caso e solicitar a correção do
“motivo de atendimento” no prontuário,
bem como o devido preenchimento da no-
tificação compulsória de violência. O pro-
jeto tem parceria de Verônica Lima.

Carlos Alberto de Macedo é autor do Projeto
de Lei 74/2008 que institui o Dia Municipal
da Cultura Evangélica. Segundo o Artigo 1º
fica instituído que o dia será comemorado,
anualmente, em 9 de novembro e que a data
passará a integrar o calendário oficial de
datas e eventos. 

Esse dia deverá marcar o congraçamento
das igrejas, independentemente da ordem a
qual se filiem no credo protestante, ou seja,
luterana, metodista, batista, presbiteriana,
adventista, pentecostal, neopentecostal etc. 

Já em seu Artigo 4º estabelece que as igre-
jas adotem o dia 9 de novembro ou, con-
forme lhes convier, a semana que integra a
data, para adicionarem em seu calendário de
comemorações e festividades, a fim de pro-
mover a divulgação de seus trabalhos, além
de suas manifestações artísticas e culturais. 

Entende-se por trabalhos evangélicos a
apresentação de coral e de músicos, com
arranjos de hinos de louvor e adoração;
apresentação de peças de teatro e ence-
nações de temas bíblicos; gincanas des-
portivas e intelectuais, visando a
integração da igreja com a comunidade;
feira do livro evangélico; e demais mani-
festações cristãs.

Daniel Marques Frederico nasceu em
Angra dos Reis, na Costa Verde do Es-
tado. Formado em Direito, especialista em
políticas públicas, planos e projetos so-
cioambientais, tem pós-graduação em
Ciências Penais e Políticas Criminais. 

Não pretende representar grupos na Câ-
mara, pois acredita que “o bairrismo e os
agentes políticos de bandeiras individuais
são falsos”. Segundo Marques, o que falta
na atuação dos vereadores em todo o
país, de uma forma geral, “é preparo para
saber compreender quais são as priorida-
des e trabalhar por elas. O compromisso
maior é ser pautado na ética e olhar por
toda a cidade”. 

Eleito vereador com 1.169 votos, foi can-
didato a vereador pela primeira vez em
2008 e trabalhou na Corregedoria Tributá-
ria de Controle Externo do Governo do Es-
tado. Sempre militando no Partido Verde,
onde foi secretário jurídico, estava licen-
ciado do Legislativo para assumir a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do atual governo. O que
chama de “posicionamento ideológico e
sustentável”, foi um dos motivos que o le-
varam a tentar uma cadeira na Câmara. É
atual vice-presidente do PV.

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 (PROS)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha acom-
panha o andamento do Projeto de Lei
88/2015 sobre a proibição da prestação de
serviços de cessão, comodato, mútuo ou
locação de cães de guarda em Niterói para
segurança e vigilância patrimonial. 

Se aprovado o projeto e transformado em
Lei, fica proibida a criação, aquisição e
adoção de novos cães de guarda para o
exercício das atividades, assim como a
procriação de todos os animais destinados
a esse fim. 

“São inúmeras as empresas e pessoas fí-
sicas que prestam o serviço de guarda, vi-
gilância e segurança patrimonial através
da locação de cães. No entanto, muitas
acabam por exercer essa atividade de
forma negligente, imprudente, improvisada
e até mesmo inconsequente, à medida
que utilizam uma grande quantidade de
animais, não tendo sequer a possibilidade
de mantê-los e sustentá-los de maneira
adequada, o que fatalmente desencadeia
maus-tratos e abandono. Além do mais,
cães de aluguel não têm um dono definido,
ou seja, não possuem laços de afetividade
com o ser humano, o que é uma condição
essencial da natureza de um cão”, afirma
Emanuel Rocha.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 99/2015 instituindo o Pro-
grama de Reforço Escolar para alunos da
rede pública de ensino de Niterói, que será
implantado na sede de todas as adminis-
trações regionais do município. 

As aulas de reforço serão ministradas por
estagiários ou voluntários, com a supervi-
são de um professor da rede pública. A
Secretaria Municipal de Educação poderá
firmar convênio com escolas públicas e
privadas visando ao aproveitamento de
estagiários de diferentes áreas de ensino
para atuar no programa de reforço. Os su-
pervisores serão escolhidos dentre o qua-
dro de professores da rede e cumprirão
carga horária equivalente àquela exigida
originariamente. 

Os recursos para implantação deste pro-
grama correrão por dotação própria no or-
çamento anual da Secretaria de Educação
e das administrações regionais. “São mui-
tos e estão em toda parte os alunos que
precisam de ajuda para fazer o dever de
casa ou estudar o conteúdo para prova.
Por isso justifica-se a utilização de um re-
cinto como os prédios das administrações
regionais espalhadas pela cidade”, avalia
o vereador Gallo.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apre-
sentou o Projeto 98/2015 em parceria com
os colegas de bancada Paulo Eduardo e
Renatinho. A matéria dispõe sobre a proi-
bição de que rampas de acesso avancem
sobre a via pública, alterando as leis. A
proposta determina  que “as rampas e es-
cadas de acesso a edifícios não devam
avançar sobre a calçada, prejudicando a
mobilidade e a acessibilidade dos tran-
seuntes, ressalvada comprovada impossi-
bilidade técnica de cumprimento desta
determinação”. 

Em sua justificativa o vereador diz que o or-
denamento jurídico municipal, acompa-
nhando a legislação federal sobre a matéria,
prevê uma série de obrigações aos entes pú-
blicos e privados para garantia do acesso
universal, permitindo às pessoas com defi-
ciência o pleno trânsito e uso de todo o es-
paço urbano. “Apesar da correta obrigação
legal de instalação de rampas, escadas e ou-
tros equipamentos de acessibilidade em edi-
fícios públicos e privados, temos observado
na cidade muitos desses equipamentos
avançando sobre a calçada, o que prejudica
a mobilidade e, inclusive, a própria acessibi-
lidade de pedestres com dificuldade de loco-
moção e com necessidades especiais”,
adverte Vieira.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho espera a tramitação do
Projeto de Lei 58/2014 sobre as condições
para rebocar carros que estão descum-
prindo a lei. Conforme a proposta, sempre
que um carro estiver para ser guinchado
por estacionamento em local proibido, de-
verá a autoridade de trânsito manter con-
tato com o proprietário, através do telefone
constante do cadastro do veículo, adver-
tindo-o para que proceda à remoção ime-
diata do veículo, sob pena dele ser levado
para depósito. 

O tempo máximo para a retirada do veiculo
do local proibido será de 10 minutos após a
comunicação. Na impossibilidade de con-
tato imediato por telefone, enviar mensa-
gem eletrônica (e-mail) ao endereço que
estiver no cadastro do veículo. 

A contagem da diária do carro rebocado
para o depósito começará a ser feita a par-
tir da comunicação ao proprietário, vedada
a cobrança nas primeiras 24 horas. 

“Versa a presente proposição sobre a ne-
cessidade de dar maior transparência à
atuação dos reboqueiros de veículos em Ni-
terói por infrações de trânsito, adequando
os serviços aos centros mais avançados do
mundo”, explica José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é autor do Requeri-
mento 107/2015 solicitando ao prefeito de
Niterói, Rodrigo Neves Barreto, chefe do
Poder Executivo Municipal, informações
sobre o procedimento administrativo refe-
rente ao Contrato 03/2014. 

O documento pede cópia de inteiro teor do
procedimento administrativo e respectivo
contrato firmado entre a Empresa Municipal
de Moradia, Urbanização e Saneamento
(EMUSA) e a ARKITEC Brasil Serviços de
Manutenção Predial LTDA. 

Em sua justificativa o vereador conta que “a
transparência e publicidade devem permear
todos os atos da administração pública, prin-
cipalmente aqueles que envolvem despesa
e utilização de recursos públicos”. 

E prossegue lembrando que o programa
RJ-TV, da Rede Globo, noticiou na noite
do dia 28/05/2015 “uma grave suspeita de
corrupção e crime contra a administração
pública em Niterói, que paira sobre alguns
contratos firmados com a ARKITEC e a
TRANSLAR. Segundo aquela reportagem
da televisão, a polícia suspeita que uma
mesma quadrilha que atuou em Mangara-
tiba e Itaguaí esteja também atuando em
Niterói”.

José Vicente (PROS)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano aguarda a
aprovação de seu Projeto de Lei 119/2015
instituindo a política de doação ou em-
préstimo de cadeira de rodas em Niterói
para pessoas residentes na cidade. 

Para obter o benefício o cidadão deverá
ter renda familiar nunca superior a três sa-
lários mínimos. No caso de necessidade
de uso temporário de cadeira de rodas, a
pessoa, ou seu representante legal, assi-
nará um termo de compromisso de devo-
lução do utensílio a ser arquivado e
fiscalizado pela autarquia competente. 

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 prevê em
seu artigo 2º que “a saúde é um direito fun-
damental do ser humano, devendo o Es-
tado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício”. 

“Esta lei prevê, ainda, a garantia de saúde
e execução de políticas econômicas e so-
ciais que visem a redução de riscos de
doenças e outros agravos, no parágrafo
primeiro do artigo 2º”, lembra Leonardo
Giordano.

Leonardo Giordano (PT)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora o Pro-
jeto de Lei 118/2015 obrigando os
estabelecimentos prestadores de serviço
de saúde, públicos ou privados, assim
como os serviços funerários, públicos ou
privados, a afixarem em local visível e de
fácil acesso cartaz com orientações sobre
o Seguro DPVAT (Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres). 

O DPVAT tem como objetivo amparar as
vítimas de acidentes envolvendo veículos
automotores. As orientações devem conter
itens esclarecedores acerca de como fazer
valer seus direitos, a quem acionar, os te-
lefones de contato, documentos necessá-
rios, prazo para requerimento e, ainda de
forma destacada, os seguintes dizeres: "O
requerimento da indenização do seguro
DPVAT é um procedimento simples e gra-
tuito e pode ser feito pela própria vítima do
acidente ou por seus beneficiários, sem
necessidade de representações e inter-
mediários”. 

Tais orientações sobre o DPVAT devem
estar contidas em placa ou cartaz com a
metragem mínima de 40 centímetros por
30 centímetros.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 72/2014 que isenta do pa-
gamento da taxa de Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) os idosos acima de
65 anos que possuam um imóvel na ci-
dade de Niterói e recebam até dois salá-
rios mínimos. 

O benefício só poderá ser concedido aos
idosos que comprovarem possuir apenas
um imóvel em seu nome e residirem no
mesmo. O carnê de cobrança da taxa de
Imposto será enviado com os valores nor-
mais para as residências, devendo o be-
neficiado comparecer ao local indicado
pelo órgão competente e apresentar os
comprovantes necessários, para a con-
cessão da isenção.

“Este projeto de lei visa beneficiar todos
os cidadãos idosos do nosso Município,
que arcam com muita dificuldade com o
pagamento anual da taxa de Imposto Pre-
dial Territorial Urbano providos com sua
aposentadoria, que é de baixo valor,  com-
prometendo a renda de todos aqueles que
já trabalharam e contribuíram durante a
vida ativa e evitando o constrangimento de
terem seu nome na Dívida Ativa, podendo
até perder o imóvel adquirido com tanto
sacrifício”, destacou Priscila.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
apresentou o Projeto de Lei 92/2015 que
dispõe sobre o tombamento do Acarajé da
Cláudia como bem imaterial da cidade de
Niterói. Em sua justificativa, o vereador
Renatinho, que preside a Comissão Per-
manente de Direitos Humanos, da Criança
e do Adolescente, argumenta que o aca-
rajé é uma especialidade gastronômica da
culinária afrobrasileira feita de massa de
feijão-fradinho, cebola e sal, frita em azeite
de dendê. O acarajé pode ser servido com
pimenta, camarão seco, vatapá e caruru
(pratos típicos da culinária da África e co-
zinha da Bahia). 

“O bolinho como comida típica africana foi
se difundindo por todo o Brasil e pelo
mundo. Em Niterói, especialmente, o Aca-
rajé da Claudia se enraizou de tal forma
em nossa cultura, que há mais de 14 anos
vem deleitando a população niteroiense no
Campo de São Bento”, disse o vereador. 

Renatinho é também autor do Projeto de Lei
245/2013 que autoriza o sepultamento de
animais domésticos em campas e jazigos lo-
calizados nos cemitérios públicos de Niterói.
Apesar de derrotado em plenário o vereador
defende a iniciativa que poderá retornar ao
plenário em outra legislatura.

Priscila Nocetti (PSD)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior é autor do
Projeto de Lei 115/2012 que dispõe sobre a
regulamentação das atividades profissionais
em transportes de passageiros (mototáxi e
transportes de pequenas cargas) motofrete,
com o uso de motocicletas e motonetas no
município de Niterói. 

A regulamentação dispõe sobre regras de
prestação dos serviços de transporte remu-
nerado de mercadorias e pessoas para a re-
gulação deste serviço. 

O número máximo de motocicletas em
operação neste serviço será limitado a um
veículo para cada mil habitantes ou fração,
de acordo com certidão oficial fornecida
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). 

A exploração do mototáxi e do motofrete
será executada, exclusivamente, por profis-
sionais autônomos, mediante autorização
do Município, em conformidade com os in-
teresses da população nos termos do res-
pectivo regulamento. 

Para a prestação do serviço, os mototaxis-
tas serão divididos em "pontos", com nú-
mero máximo de profissionais ocupando
cada um deles.

2621-0505
Gabinete 11

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 183/2014 sobre a insta-
lação de banheiros químicos nas feiras li-
vres, de artes e artesanatos. 

Pelo Artigo 1º fica estabelecida a coloca-
ção desses banheiros removíveis nos lo-
cais previstos pela lei localizados no
município de Niterói, para uso dos feiran-
tes e frequentadores. Será instalado até o
horário de início da feira e retirado logo
após o seu término. 

Ficam excetuadas dessa obrigatoriedade
as feiras realizadas em locais fechados
que disponham de instalações sanitárias. 

“A proposição se justifica para a preserva-
ção 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 devem
atender a padrões mínimos de higiene,
protegendo a saúde das pessoas. 

A instalação dos banheiros químicos será
importante para a população e, principal-
mente, para os feirantes que dependem da
boa vontade dos comerciantes locais para
usar um banheiro”, disse Cariello, que tem
parceria com Paulo Bagueira na matéria.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 132/2012 que foi transformado em
lei através de promulgação publicada pelo
presidente da Câmara de Vereadores. 

A norma aprovada torna obrigatória a pre-
sença de profissionais de odontologia nas
unidades hospitalares de Niterói e dá ou-
tras providências. Determina o Artigo 1º
que “fica obrigada à presença de profis-
sionais de odontologia na equipe multi-
profissional de todos os hospitais públicos
ou privados do município de Niterói, para
os cuidados da saúde bucal dos pacientes
em regime de internação hospitalar”. 

O parágrafo 1° diz que a obrigatoriedade
alcança apenas os hospitais públicos ou
privados de médio ou grande porte. Nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) o
profissional será um cirurgião-dentista, e
nas demais unidades serão profissionais
de odontologia com qualificação para
atuar nessa área. O descumprimento
desta lei implicará nas penalidades legais
aplicáveis pelos órgãos e entidades des-
tas atividades. 

Rodrigo Farah preside a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final da
Câmara.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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Os 61 anos de criação do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Estado do Rio
de Janeiro foram comemorados em sessão
solene realizada pela Câmara de Vereado-
res. A precariedade das relações trabalhis-
tas nas redações, as marcas deixadas pela
ditadura militar, o papel do sindicato nos
dias atuais e homenagens aos ex-presi-
dentes e a colegas de profissão marcaram
o encontro.

Presidida pelo vereador Bruno Lessa con-
tou com na mesa principal com o presi-
dente do Sindicato dos Jornalistas,
Continentino Porto; vice-presidente da en-
tidade, Dulce Tupi; dirigente da Associação
dos Repórteres Fotográficos do Rio de Ja-
neiro (Arfoc), Alcyr Cavalcante; advogado
Fernando Dias, representando a OAB-Ni-
terói; e vereador Renatinho, presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Casa.

— A Democracia tem dois pilares princi-
pais: a representatividade através das elei-
ções diretas e a liberdade de imprensa.

Uma sessão em homenagem aos jornalis-
tas dentro do parlamento é o que chama-
mos de casamento perfeito — disse o
vereador Bruno Lessa.

Continentino Porto lembrou que a categoria
é uma das mais afetadas pela precariedade
da contratação irregular. “Qualquer um hoje
pode escrever e assinar como jornalista. A
volta da exigência do diploma de nível su-
perior é uma das brigas do Sindicato.
Temos as lutas da categoria profissional e
aquelas da sociedade, fomos a primeira en-
tidade a implantar a Comissão da Verdade
para apurar crimes cometidos contra os co-
legas no regime militar”, enfatizou.

Para lembrar os colegas Assueres Barbosa
e Luiz Antônio Pimentel, que morreram re-
centemente, o plenário bateu palmas du-
rante um minuto. Dulce Tupi exaltou a
decisão do comando atual do Sindicato que
mantém mulheres em sua diretoria e de ter
os direitos humanos como característica de
gestão. Fernando Dias destacou que, além

da liberdade de imprensa, o direito dos pro-
fissionais da grande mídia fazerem a co-
bertura de manifestações populares sem
agressões deve também ser uma bandeira
do Sindicato.

“A inclusão feminina nos meios sindicais”
foi o tema da palestra da jornalista Fátima
Lacerda, que destacou o fato de elas ainda
serem “sub-representadas na sociedade”. 

— Vivemos um conflito diário por conta das
tarefas de casa, a jornada dupla. Ninguém
pensa em pedir ao papai para faltar ao tra-
balho quando o filho fica doente. Para mu-
darmos essa realidade precisamos da
parceria e da sensibilidade dos homens,
dos nossos parceiros — disse ela.

Já Fernando Paulino discorreu sobre “O
papel dos sindicatos” nos dias atuais, lem-
brando que hoje, Niterói tem 1.100 estu-
dantes de Comunicação, “mas poucos
deles conseguirão entrar no mercado de
trabalho”, ressaltou.

Jornalistas
festejam os

61 anos
do Sindicato Continentino Porto (ao centro) comanda as homenagens ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado

Entre os jornalistas homenageados com medalhas e moções de
congratulação e aplauso durante a sessão solene estavam o co-
lunista de O Globo, Gilson Monteiro; o jornalista Olegário Wan-
guestel Junior (representado pela filha Simone); e os
ex-presidentes Gentil Lima e Ernesto Vianna. 

O também ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas, Jairo Men-
des, que foi preso, torturado e saiu da prisão tuberculoso, foi agra-
ciado in memoriam durante o evento. 

Após a sessão foi aberta e exposição“Fotografia como docu-
mento social” com 28 fotos de repórteres fotográficos que reve-
lam os bastidores e as nuances do regime militar brasileiro.

Moções para 

os homenageados

Sílvio Lessa e Dulce Tupi entregam moção e medalha a Gentil Lima
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

16 — Maio de 2015

De Getúlio Dornelles Vargas a Fernando
Affonso Collor de Melo. Do marechal Hum-
berto de Alencar Castelo Branco a posse
de José de Ribamar Ferreira de Araújo, o
José Sarney. A política brasileira, a história
recente de um país ainda aprendendo a con-
viver com as diferenças impostas pela De-
mocracia é retratado pelos repórteres
fotográficos Alcyr Cavalcanti, Anibal Philot, At-
haíde dos Santos, Evandro Teixeira, Gilson
Barreto, Janckiel Gontzarowska, Jorge Peter,
Luiz Pinto, Marcio RM, Nilton Araújo, Ricardo
Beliel, Roberto Moreira, Sebastião Mari-
nho e Vera Sayão que focaram suas lentes
na intimidade do poder; no poder que inti-
mida; e na intimidade entre os poderosos.

A exposição “Fotografia como documento
social” apresenta na Câmara de Vereadores
de Niterói 28 fotos desses repórteres fotográ-
ficos que revelam os bastidores e as nuances
do regime militar brasileiro. A previsível, mas
incômoda descoberta do centro de torturas co-
nhecido como Casa da Morte de Petrópolis, em
2013; a volta do jornalista Fernando Gabeira,
primeiro dos exilados a retornar ao Brasil após a anistia; a descontração
dos presidentes americanos Bill Clinton e Jimmy Carter; e o líder da revo-
lução cubana, Fidel Castro, na Brasília de 1990, são algumas das ima-
gens captadas por Alcyr Cavalcanti, dirigente da Associação dos
Repórteres Fotográficos e Cinematográficos (Arfoc) do Rio de Janeiro e
responsável pela organização da mostra.

Janckiel Gontzarowska mostra os militares Castelo Branco e Costa e Silva;
Luiz Pinto foca em Ernesto Geisel e Roberto Moreira apresenta o cacique
eleito para governar o Rio, Marcello Alencar, e seu cocar celestial. Moreira
ainda encontraria ângulo para quase revelar a intimidade de segredos tro-
cados entre o governador Marcello e a deputada Alice Tamborindeguy.

O jurista Sobral Pinto, pela lente de Gilson Barreto; a cantora Fafá de
Belém soltando a pomba no comício das ‘Diretas Já’ sendo observada
pelo tarado Vadinho, de “Dona Flor e seus dois maridos”, ou melhor, pelo
ator José Wilker que interpretou Vadinho no cinema, retratada pela má-

quina sensível de Marcio RM; e Teo-
tônio Vilela, o Menestrel das Alagoas,
em foto de Nilton Araújo, também
fazem parte do acervo.

Leonel de Moura Brizola aparece
pelas lentes de Vera Sayão rece-
bendo continência de militares
durante sua posse no Rio e no
flagrante de Ricardo Beliel feito
com a mulher que exibia uma
bandana com a inscrição “Brizola

na cabeça”. E mais, o senador Nel-
son Carneiro apanhando durante
uma passeata no Rio de Janeiro em
flagrantes registrados por Evandro
Teixeira; assim como as passeatas
e protestos contra a ditadura reali-
zados em 1968, em fotos de Ani-
bal Philot.

Athayde dos Santos mostrou a
destruição do prédio da União

Nacional dos Estudantes (UNE),
nos primeiros anos de chumbo; enquanto crianças brincavam e ignora-

vam um tanque de guerra na foto de Philot. Resignado Jorge Peter acom-
panha a festa da posse de Sarney ofuscada pela morte de Tancredo.
Mostrando que o poder não é só alegria, Sebastião Marinho revela a soli-
dão vivida pelo governador Chagas Freitas.

Organizador da exposição, Alcyr Cavalcanti brinda o público ainda com a
cerimônia do beija-mão protagonizada não pelos que cercam o poder, mas
pelo próprio general Figueiredo; mostra um Collor de Mello cheio de ener-
gia subindo a rampa do Planalto; e o cansaço de Tancredo Neves ao lado
de Ulisses Guimarães..

— Nesse momento de crise de representatividade aumenta a importân-
cia de entidades como o Sindicato dos Jornalistas, a Arfoc e tantas ou-
tras instituições. A Internet hoje funciona como uma faca de dois gumes
e, nesse contexto, a responsabilidade de desvendar a verdade é muito
grande. A fotografia é documento histórico em registro, ela eterniza — diz
Alcyr Cavalcanti. 

A política e o poder em
registros históricos

A volta de Fernando Gabeira ao Brasil, pela lente de Alcyr Cavalcanti

Militares desfilando seu poder em 1964, na foto de Janckiel Gontzarovska
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