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Piratininga em pauta

A Companhia de Limpeza Urbana (Clin)
levou mudas de 83 espécies de plantas da
Mata Atlântica, entre medicinais, frutírferas,
condimentares e aromáticas, produzidas
em seu viveiro. A exposição  no plenário le-
vantou um debate entre os vereadores pre-
sentes à sessão pelo Dia Nacional do Meio
Ambiente. A Clin também distribui para a
população as mudas que a prefeitura utiliza
no reflorestamento de áreas. Página 6

Mudasde
plantas dão o
que falar

A Mata Atlântica representada por algumas espécies no Dia do Meio Ambiente

CPI da Ampla
em reuniões por
toda a cidade
Vão ser realizadas 13 audiências da
CPI da Ampla na Zona Norte, Região
Oceânica, Pendotiba, Centro e Zona
Sul para ouvir os consumidores
sobre o serviço prestado pela con-
cessionária de energia. Página 6

Sociedade
discute Plano de
Educação 
Educadores, religiosos e represen-
tantes de movimentos sociais parti-
cipam das discussões sobre o Plano
Municipal de Educação em audiên-
cias públicas com os vereadores e
autoridades municipais. Página 7

Propostas para
a segurança
pública na cidade
Problemas de falta de pessoal para
policiamento ostensivo de Niterói e
até a sugestão de um novo bata-
lhão da Polícia Militar para a Região
Oceânica e Maricá foram debatidos
em audiência pública. Página 5

Câmara adia 
o recesso para 
15 de julho 
Vereadores aprovaram por unanimi-
dade projeto adiando para o período
de 15 de julho a 15 de agosto o re-
cesso parlamentar. Durante as
Olímpiadas feriados in terromperiam
o trabalho legislativo. Página 6

A situação em que se encontra o calçadão de Piratininga (foto) volta e meia destruído por ressacas do mar aca-
bou tirando o foco da audiência pública convocada para tratar da Praia do Sossego, na Região Oceânica, que
precisa de ações rápidas para garantir sua preservação. Para o biólogo Paulo Bidegain, do Comitê Lagunar da
Orla de Itaipu, nenhuma prefeitura deveria autorizar construções na berma das praias (faixa de areia e sedi-
mentos que dá proteção natural às praias). Técnicos da Emusa anunciaram que estudam uma solução mais du-
radoura para evitar os efeitos destruidores das ressacas do mar na Praia de Piratininga. Páginas 2 e 3
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Comissões Permanentes:

O abandono do calçadão da Praia de Piratininga -
destruído pela quarta vez durante a última e forte
ressaca — acabou roubando a cena da audiência
pública convocada para falar da Praia do Sossego.
Espremida entre Piratininga e Camboinhas, Sos-
sego ainda faz justiça ao nome, mas precisa de
ações rápidas para garantir sua preservação. 

Piratininga, a “irmã maior” e mais disputada, co-
meça a debater com a sociedade uma solução de-
finitiva para conter a fúria do mar. Construção de
arrecife ao longo da praia, novo calçadão mais re-
sistente, replantio da vegetação nativa para forma-
ção da berma natural e até o fim da área de
estacionamento para recuo da faixa de areia foram
algumas das ideias em discussão.

Para o biólogo Paulo Bidegain, do Comitê Lagunar
da Orla de Itaipu, as prefeituras não deveriam au-
torizar construções na berma das praias (zona da
praia quase horizontal, constituída pela deposição
de sedimentos pelas ondas). E lembrou que em Ita-
coatiara, apesar do mar ser muito mais forte, as
ondas não chegam ao calçadão.

— É preciso interpretar o que a natureza está di-
zendo. Itacoatiara nos aponta a solução, é mais vio-
lenta e não tem erosão. A vegetação da berma faz
a proteção sem muros de pedra ou concreto. Na
Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma lei pre-
cisou ser aprovada proibindo estruturas rígidas para
contenção das ondas para recuperar as praiasl —
diz o biólogo.

Os técnicos da Emusa, representados na audiên-
cia pelo diretor de Manutenção, Lincoln Silveira,
ressalta que a empresa, em 2006, apenas refez o
trecho do calçadão destruído. Hoje a proposta é
uma solução muito mais duradoura.

— Pensávamos em utilizar as pedras retiradas do
Túnel Charitas-Cafubá para a construção de um
muro de contenção, mas estamos revendo e ou-

Piratin
de ficar a
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tininga pode deixar
ar ao sabor das ondas

O biólogo Paulo Bidegain, do Comitê Lagunar da Orla de Itaipu, diz que não deveriam ser autorizadas construções na faixa de praia onde as ondas depositam sedimentos

vindo a sociedade. A recomposição da berma tal-
vez diminua a faixa de trânsito, retire os quiosques,
não sei se a região suportaria isso nos dias de
verão. Estamos ouvindo todos os atores envolvi-
dos – disse o engenheiro.

Recuperação de afogados

Para o ten-cel Bombeiro Cássio Capelli, coman-
dante do 4º Grupamento Marítimo da Região
Oceânica, o mais importante é a vida humana.

— Estamos comemorando cem anos da inaugu-
ração do primeiro posto de salvamento no Brasil.
São cem anos de atraso no tocante às condições
de trabalho para o bombeiro na praia, ficamos ao
relento na chuva e no sol. Em 2015 fizemos 6.676
salvamentos na Região Oceânica, 11 pessoas
morreram e, somente em Piratininga, foram 1.200
casos de afogamento — disse Capelli.

Durante a audiência pública, convocada e presi-

dida pelo vereador Betinho, foi lembrada a pro-
posta de implantar o Centro de Recuperação de
Afogados (CRA) na Unidade Municipal de Urgên-
cia Mario Monteiro, no Cafubá.

— O atendimento às vítimas de afogamento, de-
vido à perda ou redução de oxigenação do cére-
bro, necessita de ação rápida, além de um suporte
básico de vida imediato e eficiente. Vale lembrar
que o Centro de Recuperação de Afogados mais
próximo, está localizado no Rio de Janeiro, no
bairro de Copacabana. Implantar o CRA, na Re-
gião Oceânica de Niterói, seria fundamental
para acelerar o atendimento às vítimas — diz Be-
tinho, que também tem indicações pedindo a
construção de postos fixos em todas as praias de
Niterói, inclusive Piratininga.

Compareceram também à audiência os vereado-
res Daniel Marques, Paulo Eduardo Gomes e Re-
natinho, além de lideranças comunitárias,

ambientalistas e representantes da sociedade civil.

Praia do Sossego

Eurico Toledo, secretário municipal de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, de-
fendeu uma solução mais duradoura para o
calçadão de Piratininga e focou na preservação
da Praia do Sossego. Explicou detalhes das di-
versas leis de sustentabilidade e fez um histórico
do local.

— Por conta da riqueza e diversidade ambien-
tal a Praia do Sossego é considerada monu-
mento urbanístico natural. Em 1991 foi tombada
como área de preservação permanente, junto
com as praias de Adão e Eva, em Jurujuba.
Como o acesso dos frequentadores é feito pelo
que sobrou da restinga, é preciso que toda a
estrutura tenha função sustentável, protegendo
ainda a flora nativa da encosta — defendeu o
secretário.
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As duas últimas audiências públicas obri-
gatórias para debater a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o exercício fi-
nanceiro de 2017 foram realizadas e o
texto aguarda emendas, votação em ple-
nário e sanção do Executivo. Já a LDO
deste ano (2016) teve sua meta fiscal al-
terada na segunda votação em plenário.

O presidente de Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira, Controle e Orçamento da
Câmara, vereador Bira Marques, lembrou
que emendas ao texto original devem ser
protocoladas até 15 de junho na Secreta-
ria da Mesa Diretora. Pelo prazo regi-
mental, a mensagem-executiva que
encaminha a LDO deve ser publicada no
Diário Oficial do município até o dia 30 de
junho, último dia do primeiro semestre do
ano.

— As emendas são recebidas, discutidas
com os membros da Comissão e avaliadas
pela Procuradoria-Geral para detectar dupli-
cidade, constitucionalidade e vício de inicia-
tiva e as que forem acolhidas vão para
votação em plenário. Depois de duas vota-
ções o texto final é enviado ao prefeito para
sanção ou veto e publicação. Por conta de
todo esse trâmite legal e burocrático os pra-
zos não podem ser alterados — explica Bira
Marques.

Nas duas últimas audiências públicas, re-
presentando o Governo, participaram o sub-
secretário de Planejamento, Pablo Villarim,
e o diretor de Planejamento da secretaria,
Marcelo Azevedo.

Metas fiscais alteradas

A mensagem-executiva 06/2016, que altera

as metas fiscais para o exercício financeiro
deste ano de R$ 45 milhões para apenas R$
398 mil foi aprovada em segunda e última
discussão. A secretária municipal de Plane-
jamento, Modernização da Gestão e Con-
trole, Giovanna Victer, participou de
audiência pública na Câmara para explicar
os motivos que levaram o Executivo a mudar
as metas fiscais anteriormente aprovadas. O
placar foi de 13 votos sim e quatro não, da
bancada de oposição ao Governo na Casa.

— O país encolheu mais do que o esperado.
A inflação é maior que a prevista. A arrecada-
ção de tributos e repasses importantes, como
ISS, ICMS e FPM, ficaram aquém do previsto.
Neste cenário, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, a LDO para o exercício financeiro de
2016, precisava de ajustes — disse a secre-
tária de Planejamento na audiência.

LDO / 17
aguarda

emendas
e votação final Marcelo Azevedo, Pablo Villarin e o vereador Bira Marques na audiência pública sobre a LDO 2017

A Câmara de Vereadores decidiu adiar
em duas semanas o recesso parlamen-
tar de meio do ano. Por conta das Olim-
píadas 2016, cujos jogos serão
realizados no Rio de Janeiro, o recesso
parlamentar não será em junho dessa
vez. As sessões plenárias serão sus-
pensas em 15 de julho e só retornam em
15 de agosto.

— A proposta do vereador Bruno rece-
beu adesão da Mesa Diretora e chega-
mos a uma decisão conjunta dos

vereadores. Como a cidade vai parar
mesmo em função dos jogos e dos feria-
dos que serão decretados, não tinha
sentido interromper o trabalho legislativo
imediatamente no fim de junho – expli-
cou o presidente da Câmara, Paulo Ba-
gueira.

Censo previdenciário no 
posto instalado na Câmara

Em média 150 funcionários da Câmara e
da Prefeitura passam pelo posto de re-
cadastramento do Legislativo diaria-
mente. Desde o início do mês servidores
municipais de Niterói que exercem suas
funções no Poder Legislativo podem
fazer o Censo Previdenciário na Casa.
Por solicitação da Mesa Diretora um
posto foi montado no Auditório Cláudio
Moacyr, no segundo andar, que vai fun-

cionar de segunda à sexta-feira, das 8h
às 17h. 

Na primeira fase, que vai até o dia 14 de
junho, o atendimento será exclusivo para
os servidores ativos. Já aposentados e
pensionistas poderão se recadastrar ali
de 15 a 27 de junho.

O Censo Previdenciário 2016 é obriga-
tório para todos os servidores ativos,
aposentados e pensionistas dos poderes
Executivo e Legislativo de Niterói, in-
cluindo seus dependentes. Todos deve-
rão apresentar originais e cópia simples
de documento oficial com foto e do CPF,
inclusive, se for o caso, de seus depen-
dentes. A lista completa dos documentos
pode ser conferida no endereço eletrô-
nico www.niteroi.rj.gov.br.

Recesso só
começará em
15 de julho
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Criação de um novo batalhão da Polícia Mili-
tar em Niterói para cuidar da Região Oceâ-
nica e do município de Maricá; a implantação
do projeto piloto da Central de Garantias, que
já funciona, há dois meses, na Zona Norte do
Rio; e os recorrentes problemas de falta de
pessoal para policiamento ostensivo e inves-
tigação  foram os temas da audiência sobre
segurança pública realizada pela Câmara de
Vereadores.

O assessor de Relações Institucionais da Po-
lícia Civil, Gilbert Stivanello, defendeu a cria-
ção da Central de Garantias, semelhante à
Central de Flagrantes já existente, que vai
servir como ponto de aglutinação de recursos
humanos para a elucidação de crimes.

Segundo Stivanello, existem hoje cerca de
500 delegados na ativa em todo o Estado,
quando o número ideal seria de 1,2 mil. Com
a impossibilidade da realização de concurso
público por conta da crise financeira por que
passa o Estado, a Central de Garantias pro-
mete ser uma solução momentânea.

— A Central de Garantias aglutina recursos
humanos e pode duplicar equipes em diver-
sas áreas. Serviços como levar material para
perícia ou pessoas para exame de corpo de-
lito serão assumidos pelos civis, deixando os
PMs livres para retorno ao patrulhamento os-
tensivo – diz o assessor.

O delegado Sergio Caldas, chefe do 4º De-

partamento de Polícia de Área (DPA), enfati-
zou que o número de relatórios e investiga-
ções aumentou, ao passo que a quantidade
de policiais diminuiu. Os agentes sofrem uma
carga emocional muito grande, assim como a
falta de recursos faz com que faltem limpeza,
papéis e até viaturas nas delegacias.

Aberta pelo presidente da Comissão de Se-
gurança e Ordem Pública da Câmara, verea-
dor Renato Cariello, a audiência foi solicitada
e coordenada pelo vice da Comissão, Daniel
Marques. Presentes também lideranças co-
munitárias; moradores da Região Oceânica e
os vereadores Betinho, Beto da Pipa, Bruno
Lessa, Paulo Eduardo Gomes e Paulo Henri-
que Oliveira.

Segurança
pública é 

analisada 
em audiência Vereador Renato Cariello preside audiência pública sobre a questão da segurança em Niterói

Diferentemente do que pensa a população, os
comandantes militares acreditam que a criação
de um novo batalhão irá apenas “dividir o pe-
queno efetivo já existente no momento finan-
ceiramente difícil pelo qual passa o Estado”.

— Não conseguimos repor nem as nossas per-
das, que dirá aumentar significativamente o nú-
mero de homens – afirma o coronel Fernando
Salema, comandante do 12º BPM, mesma po-
sição defendida pelo colega do 4º CPA (Co-
mando de Policiamento de Área), coronel
Danilo Nascimento.

Batalhão de Trânsito poderia ajudar
Paulo Afonso, presidente da Niterói Trânsito e
Transportes, também oficial da Polícia Militar,

defende a volta do policiamento ostensivo de
trânsito para a PM.

— A presença de um militar armado, patru-
lhando, vigiando, coibindo abusos nas esqui-
nas funciona como fator inibidor da
criminalidade. Fizemos essa experiência na
Zona Sul do Rio de Janeiro e os índices de cri-
minalidade diminuíram muito – revela o coronel
Paulo Afonso.

Guarda Municipal no apoio
refa de prover a cidade de segurança pública,
o município tem investido na área. O coronel
PM Gilson Chagas, secretário Municipal de Se-
gurança e Ordem Pública, elencou iniciativas
da atual gestão.

— A Guarda saiu de um efetivo de 700 para mil
homens, construímos e equipamos as compa-
nhias destacadas, investimos na recuperação
das cabines. Deixamos de ser guarda patri-

monial e ganhamos as ruas. O CISP, Centro
Integrado de Segurança Pública, é uma reali-
dade. As câmeras vão detectar a entrada de
carros suspeitos pela Ponte Rio-Niterói e de-
mais divisas municipais. A cidade da ordem pú-
blica, no Barreto, será  entregue em breve. São
muitas as iniciativas – lembrou Gilson Chagas.

População espera por batalhão
Com aval de 120 entidades associadas, o pre-
sidente da Câmara de Segurança da Região
Oceânica, Renan Lacerda, lembra que a pro-
posta do batalhão é antiga.

— No passado houve entendimentos para que
as instalações do Centro de Recuperação So-
cial da Fundação Leão XIII, no Engenho do
Mato, servisse de sede ao batalhão. Não foi
avante. A Companhia de Polícia Montada que
chegou a ser instalada na RO durou muito
pouco. Só o que floresce são os assaltos – afir-
mou Renan.

Principais
pontos debatidos
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De posse do balanço financeiro da concessio-
nária de energia elétrica Ampla, a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as
condições precárias do serviço prestado pela
empresa continua seu trabalho. O Sindicato
dos Eletricitários de Niterói (Stieen), o Conse-
lho de Consumidores da Ampla e a Associa-
ção dos Adquirentes de Imóveis de Niterói
(Aadin) foram algumas das entidades ouvidas
pelos vereadores. A diretoria da empresa tam-
bém compareceu a nova convocação para
complementar suas informações. Em outra
linha de ação, estão sendo realizadas reuniões
itinerantes em diversas regiões da cidade.

Ao longo das 13 audiências programadas, in-
cluindo as realizadas nos bairros de Santa Bár-
bara, na Zona Norte (com foco voltado para o
Barreto e a Engenhoca); nas regiões Oceânica
e de Pendotiba e no eixo Centro-Sul de Niterói,

o que tem sido realizado pela empresa e os
projetos futuros estão na linha de debates.

Os vereadores estranharam o fato de 90% dos
trabalhadores da companhia serem terceiriza-
dos, o que leva à precarização e deficiência na
fiscalização da execução dos serviços. O adia-
mento da inauguração da Subestação Maria
Paula para 2019, prevista inicialmente para
2017, também causa apreensão nos integran-
tes da CPI.

Questionada sobre os danos ambientais cau-
sados pela poda das árvores em contato com
a fiação, a Ampla contratou um engenheiro am-
biental. No entanto, segundo dados revelados
pela CPI, isto aconteceu apenas em janeiro.
Os vereadores acreditam que foi uma forma de
satisfazer a CPI que seria instalada e não como
parte de uma política de cuidado da empresa.

Consumidores atentos
Implantação de numeração em todos os pos-
tes com transformadores e com intervalo
menor para manutenção foram algumas das
sugestões trazidas pela Associação dos Ad-
quirentes e pelo Conselho de Consumidores. A
medida terá como objetivo evitar apagões que
acontecem no pico do verão. As medidas serão
analisadas e possivelmente transformadas em
lei pela Câmara. A CPI também apura junto ao
Ministério Público Estadual como está o cum-
primento do Termo de Ajuste de Conduta assi-
nado no passado pela Ampla.

A segurança dos trabalhadores foi questionada
pelo presidente do Stieen, Ricardo Fraga, in-
formou que o número de acidentes é muito alto
e que são muitas as divergências com a em-
presa. Segundo ele o treinamento é falho e a
capacidade técnica das equipes não é a ideal. 

CPI da 
Ampla ouve 

queixas de 
consumidores

Dezenas de mudas de plantas produzidas
pelo Viveiro da Companhia de Limpeza de
Niterói (Clin) “tomaram acento” no plenário e
na Mesa Diretora da Câmara por conta do
Dia Nacional do Meio Ambiente. O evento já
se tornou tradição anual e serve para chamar
atenção à preservação da Natureza e para
mostrar o trabalho ambiental da Companhia. 

Mais de 83 espécies da Mata Atlântica,
entre medicinais, condimentares e aromá-
ticas, são produzidas pelos trabalhadores

da Clin. Durante os eventos de aniversário
do Legislativo e nas ações sociais, o es-
tande da Clin é um dos mais procurados.
Centenas de mudas de árvores frutíferas e

da flora brasileira são distribuídas à popu-
lação. A empresa produz para os trabalhos
de reflorestamento em encostas feitos pela
Prefeitura.

Mudas de
plantas em
plenário

Manoel Neto, presidente do Conselho de Consumidores da Ampla, sugere manuntenção mais frequente

As mudas de 83 espécies da Mata Atlântica levadas à Câmara no Dia Nacional do Meio-Ambiente
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Educadores, professores, estudiosos; movi-
mentos sociais, segmentos que combatem
a homofobia; pastores, padres, religiosos,
conservadores e os mais diversos represen-
tantes da sociedade estão debatendo o
Plano Municipal de Educação (PME) que tra-
mita na Câmara. Ao todo serão quatro au-
diências públicas abertas e diversas
reuniões setorizadas. Na primeira audiência
pública os debates acalorados terminaram
de madrugada.

Educadores, professores e todo o pri-
meiro escalão da Secretaria e da Fun-
dação Municipal de Educação estiveram
reunidos com o conjunto dos vereadores
para debater o PME. A matéria chega en-
volta em polêmicas e posicionamentos os
mais diversos, principalmente por conta
das questões relativas à orientação se-
xual. A secretária de Educação, Flávia
Monteiro de Barros, e o subsecretário
José Henrique Antunes e sua equipe ten-
taram tranquilizar os vereadores.

- Há muito preconceito e fantasia nessa
discussão. A escola tem função de orien-
tar e combater o preconceito. A questão
LGBT, por exemplo, não tem como não
passar pelo debate escolar. Ninguém vai
induzir nenhum aluno a nada, é mais uma
visão distorcida. As abordagens serão fei-
tas conforme as faixas etárias diversas -
ressaltou a secretária.

Na avaliação do presidente da Câmara, ve-
reador Paulo Bagueira, ainda existem pou-
cos elementos para a compreensão total do
tema.

— Estamos ouvindo hoje os técnicos da
Educação, vamos realizar audiências públi-

cas, ouvir lideranças religiosas, grupos mi-
noritários, o movimento LGBT e toda a so-
ciedade. Não vamos nos furtar ao debate
para chegar a um entendimento— explicou
Bagueira.

O presidente da Comissão de Educação da
Casa, vereador Paulo Henrique Oliveira,

marcou as audiências sobre o Plano
de Educação para os dias 7 e 29 de
junho, e para 5 e 6 de julho, ambas
às 20 horas, no Plenário Brígido Ti-
noco.

— No dia 29 de junho os trabalha-
dores ligados ao Sindicato Estadual
dos Profissionais de Educação
(Sepe) e outras entidades sindicais
serão os primeiros a participar da
audiência, debatendo apenas ques-
tões administrativas. Diferente-
mente do que fizemos na primeira
audiência, no dia 7, quando só se
discutiu questão de gênero, vamos
falar de trabalho. O segundo en-
contro será em 5 de julho, para os
que são favoráveis à inclusão do
capítulo que trata da questão do
gênero nas escolas e, no dia se-

guinte, dia 6, participam da última audiência
os segmentos contrários à proposta – 40
horas para professores, jornada de 30 horas
semanais para merendeiras, implantação do
cardápio saudável, mudança da categoria de
merendeiras para cozinheiras, entre outros
temas, prometem ser o foco central da au-
diência com as lideranças sindicais.

Plano de
Educação

em debate
acalorado

Calendário de
audiências

07 de junho – Todos os segmen-
tos
29 de junho – Sindicato Estadual
dos Profissionais de Educação e
outras entidades
05 de julho – Favoráveis a inclu-
são da questão de gênero
06 de julho – Contrários a ques-
tão do gênero
Local e hora – Todas no Plenário
Brígido Tinoco, às 20 horas

Plenário da Câmara lota durante a primeira audiência pública do Plano Municipal de Educação (PME)
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do Projeto de Lei 113/2016 que dis-
põe sobre a realização gratuita de exames
de prevenção e diagnóstico de obesidade
infantil e doenças relacionadas a elas,
como diabetes, hipertensão, colesterol e
doenças cardiovasculares, em crianças do
ensino fundamental. 

O Poder Executivo será autorizado a fir-
mar convênios com laboratórios de análi-
ses clínicas e faculdades ligadas à área de
Saúde de Niterói, como enfermagem e nu-
trição, para realização de todos os exames
de diagnóstico e prevenção.

Os exames deverão ser realizados nas es-
colas públicas municipais de ensino fun-
damental, em todos os alunos,
indepen dentemente do peso da criança.
Diagnosticada qualquer das doenças des-
critas deverão os pais ou representantes
legais da criança receber orientação dos
profissionais competentes sobre a impor-
tância da alimentação balanceada e exer-
cícios físicos diários, em benefício da
saúde do menor. “A obesidade é mais do
que um problema com a aparência, é um
perigo para a saúde. A obesidade na in-
fância está se apresentando como uma
epidemia global”, justifica Bagueira. 

Jorge Andrigo Dias de Carvalho, é autor do
Projeto 213/2015 que declara como patri-
mônio cultural imaterial de Niterói o CEU,
Centro de Artes e Esportes Unificados, em
Jurujuba. No mês que a cidade completou
441 anos, a cidade ganhou um complexo
cultural e esportivo, resultado de parceria
entre o Governo Federal, através do Mi-
nistério da Cultura. 

Foi construído em uma área de três mil me-
tros quadrados e com investimento de R$
3,3 milhões, com recursos federais e da Pre-
feitura, que aplicou R$ 1,2 milhão em ma-
crodrenagem e serviços complementares. 

“O CEU conta com um centro de referência
da assistência social, biblioteca, tele centro,
cineteatro, salas multiuso e um complexo
de lazer e esporte com equipamentos de gi-
nástica, pistas de caminhada e de skate,
além de uma quadra poliesportiva. O local
abriga núcleos do Programa Aprendiz e do
Projeto Semente. Segunda unidade a ser
inaugurada no Rio, o CEU foi batizado com
o nome de Ismael Silva, numa homenagem
ao compositor, nascido em Jurujuba, que
foi fundador da pioneira Escola de Samba
Deixa Falar, no morro de São Carlos, no
bairro do Estácio de Sá, em 1928”, diz em
sua justificativa.  

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto 105/2016, cria junto à
Secretaria Municipal de Saúde, o Pro-
grama de Assistência à Criança Portadora
de Microcefalia a ser implantado nas uni-
dades do Sistema Único de Saúde. O pro-
grama deverá assistir e informar aos pais
quanto aos cuidados e particularidades na
criação desta criança. 

Deverá contar com fonoaudiólogo; fisiote-
rapeuta; terapeuta ocupacional; acompa-
nhamento psicológico dos pais; interação
com outras famílias na mesma situação; e
nos casos necessários com o forneci-
mento de remédios, bem como cirurgia
nos casos passíveis deste procedimento. 

“Com o aumento de incidência dos casos
de Zika Vírus, fica bastante claro que a
tendência é o aumento exponencial deste
número. A microcefalia não tem cura e o
tratamento inclui sessões de fonoaudiolo-
gia, fisioterapia e terapia ocupacional pelo
menos três vezes por semana, para esti-
mular a criança, diminuir o retardo mental
e também o atraso do desenvolvimento
crescimento. Quando a criança tem mi-
crocefalia pode apresentar atraso mental,
dificuldade para andar, problemas de fala
e hiperatividade”, afirma Betinho.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 84/2016 que inclui no
calendário oficial de Niterói a Festa do
Trabalhador de Santa Bárbara, a reali-
zar-se, anualmente, no dia 1º de maio,
naquele bairro da Zona Norte de Niterói. 

“Historicamente, a municipalidade nite-
roiense comemora o Dia do Trabalho
com grandes festejos. Em Santa Bár-
bara, desde os idos de 1980, o feriado
do Trabalhador é comemorado pelos
seus moradores com festa na Praça
João Saldanha. Em comemoração à
data, são realizadas atividades relacio-
nadas à esporte, lazer e cultura. Os mo-
radores de Santa Bárbara já incorporaram
as festividades alusivas ao Dia do Tra-
balhador às atividades do bairro. Assim,
nada mais oportuno que fixar tal data e
atividade no calendário oficial de efemé-
rides do Município, visando salvaguardar
toda especificidade, peculiaridade e pa-
trimônio da cultura local”, destaca Bira
Marques. 

Outro projeto do vereador é o 85/2016
que inclui no calendário oficial de Niterói
a Feira da Solidariedade de Niterói (FE-
SONIT), a realizar-se anualmente no
mês de março. 

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor do Projeto de Lei 152/2005. Pela
proposta fica autorizada a instalação de
dispositivos sonoros nos semáforos para
travessia de deficientes visuais, nas prin-
cipais vias da cidade, a ser providenciada
pela Prefeitura de Niterói com o objetivo
de proporcionar maior segurança aos por-
tadores de deficiência visual.

O alarme deverá estar acoplado em has-
tes nas calçadas, próximo ao semáforo e
será acionado, automaticamente, quando
o sinal estiver fechado para os veículos,
permitindo a travessia de pedestres.

O alarme ficará acionado durante todo o
tempo permitido para a travessia dos pe-
destres que o acionaram. Nas vias onde
há semáforos de botoeira (acionados por
pedestres), deverão ser afixadas placas
em sistema Braille com a seguinte infor-
mação: “Aperte o botão e aguarde”. 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos será autorizada a estabelecer con-
vênio com a Associação Fluminense de
Amparo aos Cegos para orientar os defi-
cientes visuais quanto ao uso adequado do
mecanismo, assim como promover campa-
nhas educativas sobre o assunto.

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto de
Lei 78/2016 que determina a prévia apre-
sentação, no seu inteiro teor, de todos os
contratos, seus anexos e aditivos a
serem celebrados pelo Poder Público
Municipal às comissões permanentes da
Câmara. 

Todos os contratos, seus anexos e aditi-
vos celebrados entre o Poder Público e
pessoas jurídicas de direito público ou
privado, com ou sem fins lucrativos, de-
verão, imediatamente após a celebração
do contrato, ser enviados, com cópias de
seu inteiro teor para o Legislativo. Os do-
cumentos serão imediatamente distribuí-
dos às respectivas comissões temáticas.

“A presente propositura pretende com a
possibilidade de análise prévia dos con-
tratos pelas comissões temáticas da Câ-
mara Municipal, ter seus possíveis vícios
apontados e sanados a tempo de evitar
prejuízos aos cofres públicos, sendo este
o exercício de seu poder fiscalizador.
Considerando que o acesso do Poder Le-
gislativo aos documentos antes do con-
trato ser firmado possibilitará uma maior
segurança aos cidadãos em relação à
qualidade e lisura da futura outorga dos
Contratos”, diz Lessa.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 134/2003, determina que
deve ficar a critério dos servidores muni-
cipais, sejam do Poder Executivo ou do
Poder Legislativo, a escolha da instituição
bancária de sua preferência para vincula-
ção de sua conta salário. 

A medida é válida para funcionários ativos,
inativos e pensionistas, que terão direito à
livre escolha da instituição financeira na
qual será vinculada sua conta. Serão en-
quadrados no projeto os funcionários pú-
blicos municipais autárquicos, de
economia mista, de fundações e funcio-
nários da administração direta e indireta
do município. 

“O Governo Federal por seus órgãos com-
petentes vem facilitando empréstimos di-
retos nos contracheques de seus
servidores, inclusive, agora, para aposen-
tados e pensionistas do INSS, criando
uma verdadeira revolução no sistema de
crédito do país. Por que não desobrigar os
nossos servidores do vínculo a uma única
instituição financeira? Dessa forma, resta-
beleceremos a livre escolha da instituição
de sua preferência, promovendo com isto
a defesa de seus interesses junto à rede
bancária”, ressalta Cal.

Carlos Alberto de Macedo deu entrada na
Secretaria da Mesa Diretora ao Projeto
de Lei 254/2011, acrescentando o artigo
223-A à Lei 2.624, de 30 de dezembro de
2008. A redação vai definir que “fica per-
mitida nos muros das instituições regula-
res de ensino a instalação de mural
artístico no qual, inclusive, conste o nome
e a marca do próprio estabelecimento,
vedada a veiculação de marcas de ter-
ceiros”. 

Diz a justificativa que “tal prática é uma
realidade nacional, fruto da compreensão
de que as aulas de artes nas instituições
de ensino não se limitem à sala, aprovei-
tando-se a disciplina para revitalizar o
muro, deixando mais bonito o próprio es-
paço da escola e criando um sentimento
de pertencimento, criação de identidade
e de cuidado com o ambiente escolar por
parte do aluno. A tudo isso se acresça a
preocupação de evitar pichações nos
muros da escola. O muro da escola, es-
tampado com o nome, desenhos e cores,
significa muito mais do que um anúncio
ou propaganda, demonstra um lugar de
celebração da vida, espaço de conquis-
tas, de conhecimento, de troca de expe-
riências e de construção do saber”,
revela Macedo.

Daniel Marques Frederico através do
Projeto de Lei 123/2016 dispõe sobre a
criação de bolsões de proteção para mo-
tociclistas e ciclistas nas ruas sinalizadas
por semáforos em Niterói. 

O bolsão de proteção significa espaço
livre demarcado especialmente para que
motocicletas e ciclistas se posicionem à
frente dos demais veículos enquanto
aguardam a liberação do sinal para atra-
vessar o cruzamento. 

“Vale lembrar que esta sinalização já vem
sendo usada com êxito em cidades es-
panholas como Barcelona e Madri e ou-
tros municípios no Brasil, como São
Paulo, Belo Horizonte, Joinville, Jacareí
entre outros. A autoridade de trânsito de
Barcelona, onde as motos são 29% da
frota de veículos, avalia que a área de es-
pera exclusiva para motos diminuiu em
90% o risco de acidentes nos cruzamen-
tos daquela metrópole. Em São Paulo
existe estudo que apontou uma diminui-
ção em quase 30% no número de aci-
dentes envolvendo motociclistas nessas
situações e por consequência disso o
valor gasto com internações e demais
custos que envolvem a logística do aci-
dentado diminuíram”, afirmou o vereador.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

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

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do Projeto de Lei 55/2016 concedendo li-
cença às servidoras do município de Nite-
rói que entrarem no período de ciclo
menstrual. Fica concedida licença pelo pe-
ríodo de três dias às servidoras que en-
trarem no período cíclico que precede a
menstruação. 

Para fazer jus ao benefício deverão apre-
sentar, com um dia de antecedência, ao
setor responsável, documento lavrado por
médico integrante da rede pública de
saúde, que ateste a impossibilidade labo-
rativa nos dias subsequentes. 

“A TPM ou Síndrome Pré-Menstrual é o
período cíclico que precede a menstrua-
ção das mulheres, sendo que nesse inter-
valo de tempo, algumas apresentam
sintomas psíquicos e físicos, que geral-
mente desaparecem no primeiro dia do
fluxo menstrual ou somente com o fim do
fluxo, com duração pelo prazo máximo de
sete dias em sua grande maioria. A princi-
pal causa da TPM é a alteração hormonal
feminina durante o período menstrual, a
qual abala o sistema nervoso central, in-
terferindo nas suas atividades cotidianas,
seja por causa do estresse ou das dores”,
explica Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 116/2016 que dispõe sobre
a regulamentação do funcionamento e do
exercício do comércio de vendedores am-
bulantes nas praias de Niterói. 

O objetivo desse ordenamento é preser-
var o meio ambiente; garantir a organiza-
ção das atividades e a correta ocupação
dos espaços públicos. Pretende, ainda,
garantir e assegurar o livre acesso dos ci-
dadãos às praias, mediante a proibição de
quaisquer iniciativas de ocupação desor-
denada do espaço público; bem como, por
outro lado, visa também a proteção da
livre iniciativa, a regularidade do exercício
das atividades de comércio de bens e ser-
viços na faixa de praia e o respeito aos di-
reitos do consumidor e usuários do espaço
público. 

Esta Lei dispõe sobre à atividade do co-
mércio de vendedores ambulantes nas
praias, mediante o planejamento, desen-
volvimento sustentável e estímulo ao
setor, com vistas à geração de movimen-
tação econômica, trabalho, renda e recei-
tas públicas, constituindo-se instrumento
de desenvolvimento econômico, social e
promoção da diversidade cultural, afirmou
o vereador.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apresen-
tou, em coautoria com a bancada do PSOL,
o Projeto de Lei 40/2016 que obriga a insta-
lação de bike racks nos ônibus de Niterói,
permitindo o transporte de bicicletas dos
usuários. 

O uso desses equipamentos denominados
bike racks pelos usuários de transporte co-
letivo por ônibus não deverá acarretar na co-
brança de tarifa adicional ou diferenciada. O
equipamento deverá permitir o transporte
de, no mínimo, duas bicicletas. 

Os consórcios de ônibus terão o prazo de
12 meses, contados a partir da publicação
desta Lei, para a adaptação de seus veícu-
los. “Este projeto tem como objetivo pro-
mover o uso da bicicleta e incentivar a
integração entre os meios de transporte.
Em primeiro lugar, faz-se necessária a com-
preensão do sistema de transporte público
como um conjunto de modalidades, seja de
transporte de massa, como ônibus e metrô,
seja individual como motocicletas, automó-
veis e a bicicleta propriamente dita. É pre-
ciso que o Poder Público tenha iniciativa e
se adiante à demanda crescente pela inte-
gração dos distintos modais, à medida que
se populariza o uso da bicicleta”, prevê
Henrique Vieira. 

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 105/2004, legisla sobre a criação de
abrigo para motoristas nos pontos de táxis
regulamentados pelo Poder Público Muni-
cipal de Niterói. 

Conforme determinado pelo Artigo 1º, o
poder concedente procederá a construção
de abrigos padronizados em pontos regu-
lamentados de parada e estacionamento
de autos de aluguel (táxis) no município de
Niterói. 

“Justifica-se o projeto por assegurar aos
motoristas de táxis o direito de parar e es-
tacionar em pontos exclusivos. O poder
concedente está, também, na obrigação
de proporcionar aos prestadores desse
serviço público as mínimas condições de
conforto e comodidade”, diz o vereador.

É também dele o Projeto 215/2013 sobre
a oferta obrigatória de alimentação dife-
renciada para diabéticos e celíacos no mu-
nicípio de Niterói. 

Por essa proposta, fica obrigatório aos res-
taurantes, bares, hotéis e similares que
atuem no ramo de venda de refeições a
oferta de alimentos para portadores de
diabetes ou doença celíaca.

Paulo Eduardo Gomes é um dos autores
do Projeto de Lei 39/2016 que assegura a
livre organização estudantil, a constituição
e organização de grêmios estudantis. A
livre organização dos estudantes é ex-
pressão de um direito constitucional e os
grêmios estudantis são instrumentos fun-
damentais para a construção da cidadania
e da democracia em nossa sociedade. 

A definição das formas, dos critérios, dos
estatutos e demais questões referentes à
organização, eleição e funcionamento dos
grêmios é de competência exclusiva dos
estudantes. É assegurada a livre circula-
ção e expressão dos grêmios estudantis
nas escolas e nas salas de aula. 

Caberá às unidades de ensino públicas e
particulares assegurar um espaço ou
mural para divulgação das atividades e in-
formações do interesse dos grêmios estu-
dantis em local de grande visibilidade,
inclusive em suas páginas na internet,
blogs e demais canais de comunicação da
unidade. “Em nossa história os estudan-
tes sempre contribuíram para a constru-
ção de uma sociedade mais justa e
democrática”, diz o vereador.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 106/2016 que institui o Dia
Municipal do Quadrinho Nacional em Ni-
terói. Esta data será comemorada anual-
mente e deverá ser incluída no
Calendário Oficial do Município. 

Fica incentivada, como comemoração à
data, a Semana Municipal do Quadrinho
Nacional com a realização do Festival de
Quadrinhos Nacionais, com eventos pú-
blicos, ações e campanhas acerca do
tema. 

“Chegou ao gabinete deste mandato
uma carta da Câmara Setorial de Arte e
Cultura Urbana, do Conselho Municipal
de Política Cultural de Niterói, represen-
tada na figura da senhora Lya Silveira
Alves, conselheira desta Câmara, solici-
tando a presente proposição. De acordo
com o pedido, Niterói possui vários pro-
fissionais atuantes no cenário das histó-
rias em quadrinhos nacionais, cujo
enredo, em diversos trabalhos, desen-
rola-se na história do nosso município. A
presente proposta vem ao encontro do
reconhecimento e sustentabilidade dos
profissionais e da própria cultura das his-
tórias em quadrinhos”, diz Leonardo
Giordano.

Leonardo Giordano (PCdoB)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor do
Projeto de Lei 117/2016 que dispõe sobre a
docência em Educação Física, na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio,
em escolas públicas e particulares, no mu-
nicípio de Niterói, que será exercida exclu-
sivamente por professores licenciados em
nível superior e registrados no Conselho Re-
gional de Educação Física. 

As escolas estaduais, municipais e particu-
lares deverão se adequar no prazo de dois
anos, contados a partir da sanção.

“Em muitas escolas que atuam nessas duas
etapas da educação básica não há licencia-
dos em Educação Física, orientando ou mi-
nistrando as atividades programadas para
esse componente curricular, que é obrigató-
rio para toda a educação básica. Com efeito,
é importante destacar que o documento Re-
ferencial Curricular Nacional para Educação
Infantil, editado em 1998 pelo então Minis-
tério da Educação e do Desporto, defende a
utilização de diferentes linguagens, entre
elas a corporal, como forma de compreen-
der e ser compreendido, expressar ideias,
sentimentos e necessidades; bem como a
descoberta e o conhecimento do próprio
corpo, de seus limites e do cuidado com a
saúde e o bem-estar”, diz o vereador. 

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 158/2015 para que todos
os recreios infantis, localizados em par-
ques e demais espaços de uso público de
Niterói, contenham um mínimo de 20% de
brinquedos inclusivos. 

Entende-se por brinquedo inclusivo
aquele que pode ser usado concomitan-
temente por crianças com e sem defi-
ciência, promovendo não somente a
acessibilidade, mas também a integração
social. 

Os brinquedos deverão ter obrigatoria-
mente design inclusivo, atendendo defi-
ciência física, visual, auditiva, intelectual
ou múltipla, de forma que as crianças pos-
sam se divertir com o máximo de autono-
mia e integração. Nos locais em que
houver menos de cinco brinquedos ou
equipamentos deve ser instalado, no mí-
nimo, um inclusivo. 

“Os playgrounds ou parquinhos, como se
denomina popularmente, são equipamen-
tos públicos presentes nos mais diversos
espaços públicos de Niterói, porém, pou-
quíssimos são adaptados à inclusão e à
acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiências”, explica a vereadora.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas é
autor do Projeto de Lei 38/2016 permi-
tindo aos proprietários de estabeleci-
mentos comerciais a instalação de
bicicletários nesses locais. Diz o Artigo
1º que, apesar de permitido aos proprie-
tários de estabelecimentos voltados ao
comércio, os bicicletários devem res-
guardar o espaço destinado à circulação
de pedestres. 

“O presente projeto de lei tem a finali-
dade de incentivar o uso da bicicleta,
propiciando ao ciclista maior facilidade e
comodidade para o exercício de suas ati-
vidades. Além de ser um meio de trans-
porte excelente para pequenas e médias
distâncias, cujo uso é saudável, a bici-
cleta não polui, não emite gases, produz
pouquíssimos ruídos, é econômica, inte-
gra espaços e possibilita a comunicação
entre as pessoas”, diz o vereador. 

Ele acrescenta, ainda, que “não basta
apenas ter consciência desses fatores
sociais e ambientais exemplificados, é
necessário que sejam propiciadas ao ci-
dadão condições básicas que lhe garan-
tam segurança e comodidade para
utilização da bicicleta como meio de lo-
comoção alternativo”. 

Priscila Nocetti (PMB)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Verônica Lima (PT)

Verônica dos Santos Lima apresentou o
Projeto de Lei 122/2016 sobre a inclusão
da ação “Ronda Maria da Penha” no âm-
bito da Guarda Civil Municipal de Niterói.

A Ronda consiste em um sistema de par-
ceria da Prefeitura de Niterói com outros
órgãos competentes, visando à proteção
de mulheres vítimas de violência do-
méstica, através da ativação do “botão
de pânico”. 

O uso do dispositivo será determinado
pelos órgãos competentes, que selecio-
nará os casos de mulheres vítimas de
agressão que necessitem de uma vigi-
lância mais rigorosa da aproximação do
agressor. Ao ser acionado o botão do
dispositivo, por uma mulher em risco imi-
nente de ser agredida, dispara um
alarme no CISP (Centro Integrado de Se-
gurança Pública), que deslocará uma
viatura para atender a ocorrência. 

Qualquer cidadã niteroiense poderá se
incluir na ação Ronda Maria da Penha,
desde que tenha previamente efetivado
denúncias comprovadas por boletim de
ocorrência ou ações na Justiça contra a
pessoa que potencialmente possa vir a
ser um agressor.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 185/2014 sobre a parti-
cipação de estagiários e profissionais de
Educação Física, para acompanhamento
dos idosos durante a prática de exercícios
nas praças públicas, que contam com apa-
relhos de ginástica. 

Para efetivo cumprimento o Município po-
derá firmar parcerias com universidades e
associações multidisciplinares envolvidas. 

“O projeto tem como finalidade integrar
profissionais de Educação Física na orien-
tação dos idosos para prática de ativida-
des físicas, com o intuito de promover
saúde. É sabido que a prática regular de
exercício contribui para qualidade de vida
e, em especial para o idoso, reduz a de-
pressão e ansiedade. Nesse sentido a
preocupação quanto às condições de
saúde e à qualidade de vida que esses ci-
dadãos gozarão nos seus últimos anos de
vida. Para tanto, não basta ao poder pú-
blico local oferecer espaços com apare-
lhos de ginástica, sendo igualmente
importante uma boa orientação da ação do
exercício, evitando o agravamento de uma
lesão, ou até mesmo o seu surgimento
diante de uma postura incorreta”, ressalta
Cariello.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 93/2016 que dispõe sobre a inclu-
são no Calendário Anual de Eventos Tu-
rísticos do Município de Niterói, dos
festejos religiosos de Corpus Christi, pre-
visto no artigo 271 da Lei Orgânica Mu-
nicipal. 

Os festejos religiosos de que trata esta
lei, integrarão o calendário da Secretaria
Municipal de Cultura e da Niterói Es-
porte, Lazer e Turismo (Neltur).

“Niterói é uma cidade com evidente vo-
cação turística, não apenas por seus atri-
butos de beleza natural e riqueza
cultural, mas também pela proximidade
com a cidade do Rio de Janeiro, além de
ser a segunda cidade mais importante do
Estado do Rio de Janeiro”, disse o ve-
reador. 

Lembrou que, recentemente, Niterói ga-
nhou o prêmio de segundo maior municí-
pio turístico do Estado do Rio de Janeiro,
em condições para o turismo, recepção e
atrativos. Os festejos religiosos de Corpus
Christi, já se tornaram uma grande refe-
rência de fé em nossa cidade e de outras
pessoas de fora do município”, justifica o
vereador Rodrigo Farah. 

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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De 5 a 29 de julho a exposição “9 por Nite-
rói” poderá ser visitada no Salão Nobre da
Câmara de Vereadores. Tendo como cura-
dor o jornalista Paulo Roberto Cechetti, a
mostra reafirma o quanto Niterói é ricamente
representada por diversos artistas plásticos
e suas mais diferentes formas e cores. Nesta
coletiva, que poderá ser vista de segunda a
sexta-feira, das 14h às 17h, será prestada
uma homenagem ao saudoso artista múlti-
plo Miguel Coelho.

Participam da exposição Carmem Lúcia Xa-
vier, Edgard Fonseca, Gilda Uzeda, Jorge
Novaes, Luiz Tadeu Penna Gomes, Maria
Carmem Cançado, Pedro Coelho, Robert
Preis e Shirley Lopes. “Cada artista se apre-
senta com uma ou duas obras, escolhidas
de uma forma pessoal, sem qualquer inter-
ferência nos trabalhos selecionados. A ex-
posição procura agregar várias correntes

para formar um todo harmônico aos olhos do
observador e que possa vir a decantar os fa-
zedores de sonhos com o melhor da arte ni-
teroiense”, ressalta Cecchetti.

O curador Paulo Cecchetti nasceu em 1948,
em Niterói. Formado em Administração de

Empresas, é também publicitário, poeta e
editor. É membro da Academia Niteroiense
de Letras e da Associação Niteroiense de
Escritores. Cecchetti é autor dos projetos
culturais ‘Escritores ao ar Livro’ e ‘Estante
Comunitária’. Tem 21 livros publicados, entre
eles “Outonoite” e “Como antigamente”.

9 por
Niterói em

exposição
na Câmara

O chanceler do Instituto Americano de Fo-
mento à Educação, Cultura e Ciência
(Ifec), professor Raymundo Nery Stelling,
foi homenageado pela Câmara de Verea-
dores. Ele recebeu do presidente do Le-
gislativo, vereador Paulo Bagueira, uma
Moção de Congratulação e Aplausos por
conta dos 14 anos de fundação do Insti-
tuto.

Bagueira destacou a parceria entre a Câ-
mara e o Ifec, que oferece material didá-

tico para as crianças participantes do Pro-
grama Escola de Democracia. Todas as
segundas-feiras alunos de escolas públi-
cas e particulares do município visitam e

conhecem as dependências da Casa, além
de simularem uma sessão plenária. Um
dos 21 vereadores recebe os alunos e ex-
plica o funcionamento dos trabalhos.

Ifec  é
aplaudido
pelos 14 anos

Uma das obras na mostra que reúne artistas niteroienses na Câmara, de autoria da pintora Shirley Lopes

O presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira, entrega a moção ao professor Raimundo Nery Stelling
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A história de um dos redutos mais fre-
quentados por intelectuais, escritores,
poetas, jornalistas, pintores, músicos e
artistas está, agora, imortalizada em
livro. A nata da intelectualidade da ci-
dade lotou o Saguão Principal da Câ-
mara de Vereadores para o
lançamento da obra “Livraria Ideal:
história de um ponto de encontro dos
intelectuais de Niterói”. Escrito por
Juber Baesso o livro conta a trajetória
da livraria desde que foi fundada por
Silvestre Mônaco.

Baesso conta que “a Livraria Ideal
surgiu da evolução de uma engra-
xataria, firmemente dirigida por um
imigrante italiano, que veio ao
Novo Mundo em busca de traba-
lho” e ressalta que “naquela
época, sofria com as dificuldades
econômicas por que passava a
Europa”.

Ao completar 79 anos de exis-
tência a Livraria Ideal mostra
que continua firme em sua traje-
tória de fomentar a cultura, lançar novos talentos e não deixar mor-
rer a memória de toda uma geração.

Em outro momento da obra Baesso diz que “seu fundador, Silves-
tre Mônaco, veio para o Brasil, a chamado de seu pai Carmine Mô-
naco, que aqui já se encontrava desde alguns anos na condição de
imigrante, trabalhando como engraxate”.

Prossegue o autor lembrando que “aos 15 anos Silvestre Mônaco
chegou ao Brasil vindo da Itália para trabalhar, possivelmente em
uma das duas atividades já bem conhecidas em sua terra natal:
engraxate ou jornaleiro”. Tanto as engraxatarias quanto as bancas
de jornal eram controladas por italianos.

Feliz com a prosperidade da família, Carmine passa ao filho os

negócios de li-
vreiro.

— Os netos ale-
gravam o am-
biente da casa.
Silvestre casou
com Dona Fran-
cisca, em 1942, na
Ponta da Areia, era
chegada a hora do
herdeiro Carlos Mô-
naco. Como que pre-
vendo o futuro,
Silvestre e Dona
Francisca, católicos
de formação, batiza-
ram o filho com o
mesmo nome do pai.
Formaram um nome
composto com a ante-
posição do nome Car-
los: Carlos Silvestre
Mônaco — revela Baesso
em outro trecho do livro.

Emocionado, o livreiro
Carlos Mônaco, de 74

anos, conta que os 29 escritores homenageados ao longo dos
anos com o título de Intelectual do Ano, premiação criada e ofere-
cida pelo Grupo Mônaco de Cultura, estão presentes na obra.

— Desses 29 intelectuais homenageados, um total de 20 já nos
deixou. É muito emocionante para mim e para minha família ter
nossa história imortalizada desta forma. Meu pai, o italiano Sil-
vestre Mônaco, fundou a Livraria em 1946. O chamado Calçadão
da Cultura já realizou mais de mil eventos culturais — lembra Car-
los Mônaco.

Durante o lançamento, o vereador Bruno Lessa entregou uma
Moção de Congratulação e Aplausos ao escritor Juber Baesso,
aprovada por unanimidade em plenário.

Livraria Ideal, reduto da
cultura niteroiense

Livraria Ideal, há 79 anos a serviço da cultura em Niterói, uma tradição passada de pai para filho
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