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CPI da Ampla é aberta

As interrupções frequentes na distribuição de energia elétrica e a dificuldade constante de a concessionária Ampla reparar
com brevidade o problema causado aos consumidores levou a Câmara de Vereadores a instalar uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) para apurar essas questões e também o valor da conta de luz. Segundo Leonardo Giordano, que
preside a CPI, a comissão vai dispor de um telefone e um e-mail para receber denúncias da população. A CPI será acom-
panhada pelo Ministério Público, por engenheiros eletricistas da UFF, representantes da Federação das Associações de Mo-
radores de Niterói (Famnit), representantes da Ordem dos Advogados (OAB) e do Sindicato dos Eletricitários. Págs. 2 e 3

Para oferecer melhor condição de
trabalho aos vereadores, a atual le-
gislatura inaugurou uma nova e
ampla sala de reuniões, assim como
instalou um elevador para acesso
aos gabinetes e demais instalações
situados no segundo pavimento do
prédio da Câmara. Foi criado, ainda,
um novo espaço cultural para rece-
ber exposições. Páginas 5 e 6

Câmara
ganha novos
espaços

A Sala Vereador Carlos Alberto Magaldi é o novo espaço de reuniões dos vereadores

Vítimas do
holocausto são
reverenciadas
Pelo décimo ano a Câmara de Ve-
readores voltou a lembrar as vítimas
do holocausto judeu. A sessão so-
lene contou com arcebispos do Rio e
de Niterói, rabinos e representantes
da comunidade judaica. Página 15

Jubileu de ouro
do Rotary
Niterói Norte 
Sessão especial da Câmara de
Vereadores festejou os 50 anos do
Rotary Club Niterói Norte, um dos
mais ativos clubes rotarianos do
país que presta relevantes servi-
ços à comunidade. Página 4

LDO 2017
começa a ser
debatida
Mensagem-Executiva da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) para o
exercício de 2017, prevendo receita
de R$ 2,21 bilhões, já está trami-
tando na Câmara para ser debatida
pelo conjunto de vereadores. Pág.7

Lei prevê a
instalação de
parklets nas ruas
Foi transformado em lei o projeto do
vereador Rodrigo Farah criando os
parklets, uma ampliação do passeio
público com  espaços de lazer e con-
vívio em lugar de estacionamento
de  carros junto às calçadas. Pág. 6
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Comissões Permanentes:

Mais uma vez a Câmara de Vereadores instala
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) –
a primeira foi realizada há seis anos — para de-
bater os serviços prestados e o preço da tarifa
cobrado pela Ampla. Os vereadores membros
da Comissão e representantes de segmentos
da sociedade vão discutir os questionamentos à
empresa. Na instalação da CPI ofícios e reque-
rimentos de informação foram aprovados e o
plano de trabalho elaborado.

Presidida pelo vereador Leonardo Giordano,
com Bruno Lessa como relator e Daniel Mar-
ques, Henrique Vieira e Verônica Lima como
membros, a CPI deverá ter uma linha telefônica
exclusiva para receber denúncias, um e-mail
próprio para a troca de informações, promover
audiências itinerantes nos bairros de Niterói e
designar um procurador da Casa especifica-
mente para acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos de apuração.

O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT),
que foi o relator da primeira CPI da Ampla, pre-
sente ao encontro, relembrou pontos do docu-
mento elaborado à época.

— Há seis anos a Ampla informava que possuía
1,5 mil servidores efetivos e mais de seis mil ter-
ceirizados. É possível constatar que pouca
coisa evoluiu desde então, os números devem
estar piores. Acredito que seria útil aos traba-
lhos que os membros da CPI pesquisassem os
relatórios das CPIs de São Gonçalo e da As-
sembleia Legislativa do Estado. Os dados
podem acrescentar muito —  disse.

Segundo avaliação do presidente da atual CPI
da Ampla, Leonardo Giordano, as respostas aos
questionamentos devem ser completas sem a
intenção de esconder ou maquiar a verdade.

— Vamos nos ater aos últimos cinco anos para

Ampla
de seus s
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facilitar a coleta de dados. Existem informações
dando conta de que, de 2015 a 2019, foram in-
vestidos R$ 47 milhões em melhorias. A popu-
lação não sente melhorias, pelo menos aqui
em Niterói. Esse detalhamento é importantís-
simo — diz Giordano.

A organização dos trabalhos da CPI aprovou
que o Ministério Público, a Federação das As-
sociações de Moradores de Niterói (Famnit),
um engenheiro especialista em eletricidade da
Universidade Federal Fluminense, do Sindicato
dos Eletricitários e representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil tenham uma cadeira
permanente na CPI da Ampla. 

Também participaram da reunião de instalação
da CPI os vereadores Bira Marques, Paulo
Eduardo Gomes, Renatinho e Renato Cariello.

pla tem que dar conta
us serviços à nova CPI

l Cópia de inteiro teor do contrato de conces-
são
l Plano detalhado dos investimentos com todas
as obras realizadas
l Números de equipes em serviço
l Escalas de plantão emergencial
l Balancete financeiro anual e mensal
l Organograma administrativo da empresa
l Número de funcionários efetivos
l Relação de funções e serviços terceirizados
l Contratos celebrados com terceirizadas
lQual o critério para a instalação de postes nas
ruas de Niterói
l Quem acompanha tecnicamente a poda das
árvores
l Qual o tempo de resposta para pedidos de
reparo
lA colocação de chips eletrônicos é legal
l Como funciona a colocação de pontos de luz

na cidade
lA Taxa de Iluminação Pública é usada de que
forma
l Existe lei determinando que fios sejam sub-
terrâneos
l A Ampla cobra para operadoras utilizarem
seus postes
lA Ampla paga à Prefeitura pelo uso do solo
. Quem fiscaliza o estado de conservação dos
postes

Próximos encontros
Sempre às segundas-feiras, às 14h, no Plenário

Composição suprapartidária
Presidente Leonardo Giordano (PCdoB); Re-
lator Bruno Lessa (PSDB); Membros: Daniel
Marques (PV), Henrique Vieira (PSDB) e Ve-
rônica Lima (PT)

O que a CPI pretende apurar: ►

Gláucia moradora de Icaraí pede explicações à Ampla durante instalação de CPI presidida pelo vereador Leonardo Giordano, com Henrique Vieira, Bruno Lessa e Daniel Marques à mesa
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4 — Março de 2016

O jubileu de ouro do Rotary Club Niterói
Norte foi lembrado com sessão solene na
Câmara, presidida pelo vereador Paulo Ba-
gueira. A sessão especial dos 50 anos de um
dos mais ativos clubes rotarianos do país foi
em homenagem a uma instituição que presta
relevantes serviços à cidade e que está sem-
pre presente em atividades culturais, sociais
e de serviço comunitário.

Presidido pelo médico-veterinário Aristeu
Pessanha Gonçalves, o Rotary Club Niterói
Norte se destaca pelas campanhas que
abraça junto à comunidade. Iniciativas como
o apoio ao Banco de Sangue do Hospital
Universitário Antônio Pedro, a doação de ca-

deiras de rodas e de cestas de alimentos
para famílias carentes e de integração a
campanhas mundiais como a erradicação da
poliomielite são algumas das iniciativas de
destaque do Rotary.

— Somos uma instituição sem fins lucrativos
que presa pela ética e o bem comum. Esta-
mos presentes há 111 anos em mais de 200
países e regiões e, em Niterói, somos oito clu-
bes trabalhando em perfeita harmonia. Niterói
deve se orgulhar de ter dado cinco governa-
dores distritais e um presidente do Rotary In-
ternacional, que foi Ernesto Imbassahy de
Mello. Buscamos promover a paz, a integra-
ção e a cooperação entre todos. Rotary é par-

ticipação — lembrou Aristeu Pessanha.

Ex-prefeito de Niterói e ex-governador do
Rotary do Estado do Rio, o médico Waldenir
Bragança lembra que a instituição que já
trouxe a Niterói o cientista Albert Sabin, na
época em que o Rotary abraçou a campa-
nha de erradicação da poliomielite, vai parti-
cipar agora da campanha mundial de
combate ao diabetes. 

— O mundo clama pela ação de homens
honrados e com ideais. A reunião do Rotary
foi um embrião para a criação da ONU e da
Unesco — disse o rotariano, médico e ex-
prefeito de Niterói.

Rotary 
Niterói Norte

festeja 
seus 50 anos Waldenir Bragança saúda o jubileu de ouro do Rotary Niterói, ao lado de Bagueira e Aristeu Pessanha

O presidente da Câmara de Vereadores,
Paulo Bagueira, entregou Moção de Congra-
tulação e Aplausos à equipe do delegado
Gláucio Paz, titular da 76ª (Centro).

— Vale destacar que a ação da polícia de-
pende de uma boa infraestrutura de trabalho.
Hoje, parte dessa estrutura, devido à crise fi-
nanceira do Estado, está deficitária; mas a
equipe do doutor Gláucio vem cumprindo o
seu trabalho. A delegacia do Centro tem hoje
37 funcionários, quando o mínimo estipulado
por lei para o seu funcionamento seriam 62
profissionais — destacou Bagueira.

Policial civil há 17 anos, o delegado está no

comando da principal delegacia de Niterói há
pouco mais de dois anos. Foi responsável
pela desarticulação de uma quadrilha de tra-
ficantes do Morro do Estado e outra na Fa-
vela do Sabão.

Sob seu comando foi desmontado um es-
quema de prostituição que funcionava em um
prédio da Avenida Amaral Peixoto.

Os demais homenageados pela Câmara
foram os inspetores Luiz Felipe da Silveira
Cardoso, Leonardo Rodrigues Gomes,
Halter Pitter dos Santos Silva, Fernando
Gomes, Édson Ricardo Moreira da Silva,
Waldir Cardoso da Silva, Michele Castro
Ludolf, Thamara Pessanha de Carvalho e
a oficial de Cartório Samantha Balestero
Portela.

Delegado 
e equipe são
homenageados

Delegado Gláucio Paz e sua equipe da 76ª DP (Centro) recebem a homenagem de Paulo Bagueira
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Para oferecer maior comodidade e melhor con-
dição de trabalho aos vereadores, a atual le-
gislatura inaugurou uma nova sala de reuniões.
Está localizada no subsolo do prédio histórico,
onde no passado funcionava um restaurante.
O espaço é mais amplo do que a sala da Pre-
sidência, acomodando bem os 21 vereadores
e autoridades convidadas. A área externa conta
com salão de espera, três banheiros – sendo
um adaptado para portadores de deficiência –
e uma pequena copa para preparo de lanches
rápidos.

— Esse é um espaço que não pertence ao Ga-
binete da Presidência, nem a um vereador es-
pecificamente: é um espaço de todos.
Qualquer reunião tinha que ser feita na Presi-

dência. Agora não, aqui teremos mais conforto
e condições de receber categorias profissio-
nais, lideranças comunitárias, secretários da
Prefeitura e reunir o conjunto dos legisladores
— diz o presidente Paulo Bagueira.

Numa homenagem aprovada por todos os co-
legas a sala de reuniões  recebeu o nome de
Vereador Carlos Alberto Magaldi, morto no ano
passado e que, por 30 anos, exerceu o man-
dato de vereador em Niterói.

Presente à cerimônia de inauguração a viúva
do vereador Carlos Magaldi, Marisa, não es-
condeu a emoção.

— Fico muito agradecida por Magaldi ser lem-

brado pelos vereadores e pela Câmara de Ni-
terói. Ele amava ser vereador, amava poder
ajudar. Dizia sempre, conforme lembrou Ba-
gueira, que era aqui a sua segunda casa. Ele
tinha muitos amigos e essa homenagem re-
trata isso — disse a viúva Marisa Magaldi.

A sala de reuniões também vai servir para de-
bates das comissões permanentes, para as
agendas de trabalho do Colégio de Líderes e
para recepção de autoridades em visita. Na pa-
rede estão os retratos de sete vereadores, seis
ex-presidentes da Câmara e do atual emoldu-
ram o ambiente. São eles Armando Barcellos,
Wolney Trindade, Fernando Neri, Fernando de
Oliveira Rodrigues, Comte Bittencourt e, José
Vicente Filho e Paulo Bagueira.

Nova sala
de reuniões

homenageia
Carlos Magaldi Bagueira inaugura espaço amplo para reuniões das comissões e recepção de autoridades na Câmara

Em mais uma etapa de reformulação dos es-
paços da Câmara, começou a funcionar o Cor-
redor Cultural e Galeria de Exposições
Vereador Carlos Augusto Bittencourt Silva, o
Gugu. A nova área fica no hall de saída do ele-
vador recentemente inaugurado, dando acesso
ao Salão Nobre Aluízio Albuquerque Silva do
Valle e ao Auditório Cláudio Moacyr. O nome
de Gugu, a exemplo de Magaldi, foi uma ho-
menagem do conjunto dos vereadores ao ex-
colega morto ano passado.

Viúva do homenageado, Regininha Bittencourt,
agradeceu a lembrança do nome de seu ma-
rido, que faria 90 anos em abril.

— Gugu era um homem que amava Niterói e
nos deixou como legado dar continuidade a

seu projeto. Essa iniciativa da Câmara nos dá
força para continuar — disse.

Mário Neves Corrêa, diretor-geral de Adminis-
tração da Câmara, responsável por toda a
parte de obras do Legislativo, explica que o es-
paço onde funciona o corredor cultural surgiu

por acaso.

— Com o funcionamento do elevador tínhamos
que criar um hall de saída, para acesso ao se-
gundo andar. Fizemos um rebaixamento de
gesso, colocamos uma divisória em madeira e
criamos o espaço — diz Mario Neves.

Gugu dá nome 
a espaço cultural

Regininha, viúva de Carlos Augusto Bittencourt Silva, Gugu, inaugura o espaço cultural que homenageia o marido
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6 — Março de 2016

Promessa da atual legislatura e antiga reivin-
dicação dos portadores de necessidades es-
peciais, começou a funcionar o elevador da
Câmara. Com acesso pelo corredor à direita
de quem entra pelo hall principal, leva ao se-
gundo andar, saindo no Corredor Cultural Ve-
reador Carlos Augusto Bittencourt Silva.

Vai facilitar o acesso ao Salão Nobre, ao Audi-
tório, à Procuradoria-Geral, ao Setor de Re-
cursos Humanos, ao Departamento Pessoal e
aos gabinetes localizados no segundo piso.

— Demoramos um pouco por conta da apro-
vação do Instituto Estadual do Patrimônio Ar-
tístico e Cultural (Inepac). O projeto passou por
criteriosa análise dos técnicos para não alterar
as características originais do prédio e não in-

terferir no aspecto estético — explica Mario
Neves Corrêa, diretor-geral de Administração
da Câmara. O presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, da Criança e do Idoso da Câ-
mara, vereador Renatinho, foi um dos que
elogiou a iniciativa.

— Eu, como presidente da Comissão e tam-
bém como portador de deficiência física,
sempre cobrei dos presidentes a instalação
do elevador. Está de parabéns a Câmara de
Niterói — disse o vereador Gezivaldo Rena-
tinho.

Elevador
melhora 

acesso ao
Salão Nobre

Projeto do vereador Rodrigo Farah criando
os parklets em Niterói foi promulgado pelo
presidente da Câmara e agora é lei. Publi-
cada no Diário Oficial de 19 de fevereiro úl-
timo com o número 3.162/2015, acrescenta
dispositivos ao artigo 104 da Lei 2.624, de 29
de dezembro de 2008, referente ao Código
de Posturas Municipais. 

— Parklets são áreas contíguas às calçadas,
onde são construídas estruturas a fim de criar
espaços de lazer e convívio onde anterior-
mente havia vagas de estacionamento de
carros. Os primeiros parklets foram construí-
dos na cidade de São Francisco, nos Esta-

dos Unidos, buscando-se criar ambientes
mais amigáveis para pedestres e ciclistas —
explica o vereador Farah.

A lei define parklet como a ampliação do
passeio público, realizada por meio da im-
plantação de plataforma sobre a área antes
ocupada pelo leito carroçável da via pública,
equipada com bancos, floreiras, mesas e
cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercí-

cios físicos, paraciclos ou outros elementos
de mobiliário, com função de recreação,
lazer ou de manifestações artísticas. Se-
gundo o presidente do Instituto Rio Patri-
mônio da Humanidade, Washington
Fajardo, os parklets são um modo inventivo
que as cidades do mundo têm usado para
combater a onipresença do carro e ganhar
espaço público, criando lugares de vitali-
dade e reunião social no espaço urbano.

Parklet
agora é lei 
em Niterói

Acessibilidade também foi melhorada para portadores de deficiência com a instalação do novo elevador 
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Dados da Organização das Nações Unidas
(ONU) apresentados em audiência pública
sobre alimentação saudável e meio am-
biente equilibrado na Câmara chamaram os
presentes à reflexão. Segundo revelou o
vereador Daniel Marques, autor do requeri-
mento de audiência, 40% do território mun-
dial é destinado a criação de animais para
servir de alimento aos homens ou para
plantar grãos destinados aos animais que
servirão à raça humana.

— Nessas grandes áreas de criação, princi-
palmente de gado, a compactação diária e
ininterrupta do solo não permite a infiltração
da água e compromete o lençol freático. Pre-
cisamos mudar grandes hábitos com pe-
quenas atitudes. Por exemplo propor uma lei
simples, que introduza no cardápio dos res-
taurantes uma ou duas opções saudáveis;
incluir na merenda escolar um dia por se-
mana sem carne — conta Daniel Marques,
que já ocupou o cargo de secretário de Meio

Ambiente de Niterói.

Rafael Paiva, veterinário especializado em
impactos ambientais, começou sua apre-
sentação lembrando que o homem é o que
come, focando na pecuária. Segundo ele a
maioria dos grãos plantados alimentam os
animais que, depois da “engorda”, acabam
na mesa dos homens.

— Oitenta por cento do desmatamento da
Amazônia deve-se a pecuária. A floresta
tem influência direta no clima de toda a
América do Sul. As pastagens já ocupam o
dobro da área agrícola no país, cujas áreas
verdes foram desmatadas em três milhões
de hectares — revelou Rafael.

O especialista contou que um bovino adulto
pronto para o abate atinge, em média, 420
quilos. Ainda segundo Rafael, o custo ao
meio ambiente pelo consumo diário de um
bife é muito grande.

— Desmatamento das florestas, desertifi-
cação de extensas áreas, escassez de
água potável, danos cada vez maiores a
camada de ozônio, redução do número de
espécies animais e o efeito estufa. Nenhum
dos problemas globais podem ser entendi-
dos separadamente, são interligados. Sua
solução é fruto de demandas conjuntas —
diz o especialista.

Karynn Kapiklé, veterinária especializada
em Bioética, lembrou que o antropocen-
trismo coloca o homem no centro do uni-
verso, sobrepondo-se a todos os animais. A
doutora ainda abordou os aspectos do car-
nismo, que consiste em explorar animais
como sendo uma coisa natural. Além dos
citados também participaram, entre outros,
Nanci Fernandes, nutricionista  especiali-
zada em alimentação vegetariana; Lucas
Alvarenga, publicitário do Projeto Veggo; e
os vereadores Paulo Eduardo Gomes e Re-
natinho.

Veterinário Rafael Paiva explica como funciona o ciclo de criação de animais para alimentação humana

Em debate
a alimentação 
saudável e

o ambiente

A Mensagem-Executiva que encaminha a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício financeiro de 2017 come-
çou a tramitar na Câmara. A proposta es-
tima uma receita de R$ 2.210.105.067,00
.
Segundo a mensagem encaminhada pelo
prefeito Rodrigo Neves (PV), para fazer os
cálculos desse orçamento, “projetou-se
para 2017 de acordo com o que foi reali-

zado em 2015 e ajustado ao cenário atual
em 2016, fruto do acompanhamento da
crise financeira que se abateu sobre a
União, Estados e Municípios”.

Conforme definido pela Lei de Responsa-
bilidade a LDO terá que passar por três
audiências públicas legislativas, organiza-
das pela Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira, Controle e Orçamento, presidida
por Bira Marques. A Comissão é formada
pelos vereadores Milton Carlos Lopes, o
Cal, na vice-presidência; e Bruno Lessa,
Paulo Eduardo Gomes e Verônica Lima
como membros efetivos. 

As audiências serão abertas ao público

em geral e toda a mensagem e seus ane-
xos podem ser consultados no site oficial
da Câmara, através do site no endereço
eletrônico www.camaraniteroi.rj.gov.br.

Ainda conforme o texto, além do cálculo es-
timado foram considerados os fluxos proje-
tados pela Secretaria Municipal de Fazenda,
bem como, os esforços que estão sendo
realizados pela administração fazendária na
modernização da cobrança dos tributos, as
diversas ações de combate à inadimplência,
além da possibilidade de captação de recur-
sos voluntários vindos da União e do Estado,
acrescentando-se, também, nos cálculos, as
receitas provenientes dos convênios e das
operações de crédito.

LDO 2017
prevê receita
de R$ 2,2 bi 
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor da Indicação Legislativa 190/2016.
Pelo instrumento o vereador solicita ao
Poder Executivo a transformação do
Posto de Saúde João Vizela, no Barreto,
em Policlínica Comunitária ou de Espe-
cialidades. 

Diz o vereador em sua justificativa que “a
presente solicitação visa oferecer melho-
res condições de atendimento à popula-
ção, já que a policlínica oferece maior
número de atendimentos e especialidades
médicas no mesmo local. A população de
Niterói e, principalmente, os moradores do
Barreto seriam beneficiados com a am-
pliação da oferta de tratamento, assim
como o maior número de profissionais de
saúde aptos para servi-los”. 

Também é de autoria do vereador Paulo
Bagueira as indicações legislativas 191 e
210 que sugerem, respectivamente, o re-
capeamento asfáltico das ruas Pires e
Monsenhor Raeder, ambas no bairro do
Barreto. Igualmente é da autoria dele o
Projeto de Lei 50.043/13 que dispõe sobre
a obrigação das casas lotéricas melhora-
rem o atendimento à população, colo-
cando à disposição dos usuários pessoal
suficiente no setor de caixas.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho retorna
ao Poder Legislativo para reassumir seu
mandato como vereador. Ele esteve li-
cenciado por estar à frente da Secretaria
Municipal do Idoso, criada pela atual ad-
ministração. 

No site da Câmara ele aparece como
autor de 1.457 indicações legislativas so-
licitando melhorias diversas para bairros
e localidades de Niterói; de 209 moções
de congratulação e aplauso; e de oito
projetos de lei sobre variados temas. 

Também são de sua autoria sete decre-
tos de projeto legislativo, seis requeri-
mentos de informação, cinco projetos de
emenda à Lei Orgânica Municipal e três
projetos de resolução. 

Andrigo, entre os projetos de lei, apre-
sentou o de número 126/2013, permitido
que as empresas concessionárias de
transporte coletivo possam parar, a fim
de embarcar e desembarcar passagei-
ros, fora dos pontos de ônibus fixos de-
limitados pela Niterói Trânsito e
Transportes, das 23 às 5 horas. As pa-
radas alternativas sempre se darão junto
ao meio fio, observando-se a legislação
de trânsito pertinente em vigor.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 228/2015 pre-
tende instituir o Programa Municipal de
Apoio e Promoção do Esporte (Proes-
porte), o Fundo Municipal de Incentivo ao
Esporte (Funesporte), o Certificado de In-
centivo Fiscal e o Selo de Compromisso
com o Esporte. 

Segundo o autor o objetivo é estimular,
desenvolver e fomentar, por meio de
ações articuladas e integradas de enti-
dades e organizações esportivas e so-
ciais, pessoas físicas ou jurídicas e
órgãos públicos, a busca de iniciativas
que garantam meios de autogestão e
autofinanciamento do segmento espor-
tivo, como associações, organizações,
ligas, clubes esportivos e atletas, com
domicílio no Município há pelo menos
dois anos. 

A iniciativa abrange, entre outras ações,
formação esportiva de base de escoli-
nhas para atletas; manutenção de sele-
cionados e equipes que representam
Niterói em campeonatos, torneios e even-
tos esportivos de âmbito regional, esta-
dual, nacional e internacional; e
manutenção de atletas que disputem mo-
dalidades olímpicas e paraolímpicas.

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 46/2016 que institui a Se-
mana Municipal do Assistente Social, a ser
comemorada na terceira semana do mês
de maio, em alusão ao Dia do Assistente
Social que é nacionalmente comemorado
no dia 15 de maio. 

Na Semana serão realizados estudos, se-
minários, simpósios, workshops, inter-
câmbios, palestras e demais eventos
relacionados ao exercício profissional do
assistente social. O objetivo deste projeto
de lei é promover a conscientização da so-
ciedade niteroiense para a valorização e o
reconhecimento profissional do assistente
social em benefício dos seres humanos,
sobretudo, na exteriorização de seus co-
nhecimentos. 

“A instituição da Semana Municipal do As-
sistente Social em Niterói, vem ratificar, a
oportuna e necessária valorização e reco-
nhecimento desta categoria profissional.
Cumpre esclarecer que o Serviço Social é
uma profissão de caráter crítico e inter-
ventivo, que possui projeto ético-político
que expressa o compromisso da catego-
ria com a construção de uma nova ordem
societária mais justa, democrática e ga-
rantidora de direitos universais”, diz Bira.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor do Projeto de Lei 98/2009 que
torna obrigatória a colocação do número
do telefone nas caçambas de recolhi-
mento de entulhos e tapumes de obras, do
órgão responsável na Prefeitura de Nite-
rói, para reclamações da população. 

O Artigo 2º estabelece que a obrigatorie-
dade de colocação do número do telefone
de reclamações na Prefeitura abrange,
também, os tapumes de obras que inva-
dem as calçadas e vias públicas, cau-
sando transtornos à população. 

Em sua justificativa o vereador informa
que a colocação do número do telefone do
órgão competente da Prefeitura de Niterói,
em local visível, nas caçambas de entu-
lhos e tapumes de obras, “facilitará a po-
pulação a denunciar os transtornos e
abusos causados por possíveis irregulari-
dades desses serviços. Essa fiscalização,
por parte da população, favorece o exer-
cício de cidadania, estreitando a relação
com o poder público e contribuindo para o
cumprimento das leis”. Também é dele o
Projeto de Lei 245/2015 através do qual
fica permitida a prática de esportes radi-
cais nos Skates Parks do município de Ni-
terói. 

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 04/2016 para que os
estabelecimentos da Rede Municipal de
Ensino sejam obrigados a executar a apli-
cação de atividades com fins educativos
como penalidades posterior à advertência
verbal e escrita. 

As atividades com fins educativos são a
PAE (Prática de Ação Educacional) e a
MAE (Manutenção Ambiental Escolar). A
aplicação das atividades deverá ocorrer
mediante a prática de preservação am-
biental, a reparação de danos ou a reali-
zação de atividade extracurricular, através
de registro da ocorrência escolar com la-
vratura de termo de compromisso, cons-
tando a presença e a anuência dos pais
ou responsável legal. 

A aplicação de atividades com fins educati-
vos deverá ser exercida e acompanhada
pelos gestores escolares e caberá aos res-
ponsáveis reparar o eventual dano causado
à unidade escolar ou aos objetos dos cole-
gas, professores e servidores públicos. 

A Guarda Municipal deverá fazer rondas
preventivas nas escolas e imediações, em
horários de entrada e saída do corpo dis-
cente.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, com
seu Projeto de Lei 107/2014 dispõe sobre
o reaproveitamento de água pluvial nas
escolas públicas municipais. A implanta-
ção do sistema de reaproveitamento de
água pluvial deverá ser feito pelas secre-
tarias municipal do Meio Ambiente e da
Educação em parceria com a comunidade
escolar. 

O funcionamento do sistema de captação
de água pluvial terá a participação obriga-
tória de todos os alunos e funcionários da
rede de escolas públicas. A cidade de Ni-
terói possui duas leis que tratam do tema
do reaproveitamento de água pluvial. 

As legislações vigentes têm como objetivo
o armazenamento de águas pluviais para
reaproveitamento e retardo de descarga e
estender as obrigações estimulando à ins-
talação de sistema de coleta e reutilização
de águas servidas em edificações públi-
cas e privadas. “O espaço da escola será
importante para inserir esse tema dentro
de uma perspectiva multidisciplinar, po-
dendo na prática ser um laboratório de
como funciona esse reaproveitamento, en-
sinando e inserindo esses alunos nesse
mundo contrário ao desperdício e incenti-
vando ao reaproveitamento”, diz Cal.

Carlos Alberto de Macedo é o autor do
Projeto de Lei 305/2011 que define novos
parâmetros urbanísticos para a edificação
de instituições de ensino do município de
Niterói. 

A proposta é a de permitir a edificação de
instituições de ensino acima dos parâme-
tros urbanísticos da fração urbana, desde
que precedida de estudo de impacto viário
a ser aprovado pelo órgão de trânsito.
Quando se tratar de instituição de ensino
superior deverá ser precedida também de
estudo impacto de vizinhança, devendo-
se respeitar os afastamentos frontais e os
alinhamentos dos terrenos, conforme defi-
nidos pela legislação aplicável ao local. 

Fica vedada a construção e a autoriza-
ção para funcionamento de novas insti-
tuições de ensino nas vias arteriais,
excetuada a hipótese na qual o acesso à
edificação se dê através de vias secun-
dárias. “Com a o adensamento das cida-
des, é fundamental haver regras para
regular o surgimento de novos polos ge-
radores de tráfego, públicos ou privados.
O que está em jogo e deve ser preser-
vado é o bem-estar da sociedade e o di-
reito coletivo à mobilidade urbana”, revela
Carlos Macedo.

Daniel Marques Frederico através do
Projeto de Lei 48/2016 institui e autoriza
o Poder Executivo Municipal a conceder
o benefício de desconto ou isenção de
tributos para quem adotar um ou mais
animais domésticos, através de entida-
des cadastradas. 

São tributos municipais passíveis de
desconto ou isenção o IPTU, ISS e ITBI.
Fica estabelecido que as pessoas inte-
ressadas em adotar um animal domés-
tico, deverão efetuar um cadastro junto
ao órgão municipal competente e forne-
cer as informações necessárias, além de
assinar um termo de responsabilidade. 

A adoção deverá se efetivar junto às se-
cretarias de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade ou de
Saúde, através do Centro de Controle de
Zoonoses, canis públicos, estabeleci-
mentos oficiais congêneres, campanhas
de adoção cadastradas pelos órgãos
competentes ou em local indicado pelo
Executivo. 

O percentual de desconto será definido
pela própria prefeitura, devendo seguir o
critério da necessidade e possibilidade
da pessoa física ou jurídica.

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 acom-
panha o andamento do Projeto de Lei
64/2016 que estabelece benefício fiscal
para imóveis que instalarem sistemas fo-
tovoltaicos em Niterói. 

Os imóveis residenciais, comerciais e in-
dustriais que instalarem o sistema fotovol-
taico farão jus a redução no Imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU) na forma
aqui estabelecida, por um período de
cinco exercícios fiscais. 

A instalação deve obedecer aos padrões
técnicos estabelecidos em resoluções da
ANEEL, nos Procedimentos de Distribui-
ção de Energia Elétrica no Sistema Elé-
trico Nacional (PRODIST) e normas
técnicas vigentes terão redução anual cor-
respondente a até 10% do valor total no-
minal do contrato ou nota fiscal do
investimento realizado no sistema fotovol-
taico pelo interessado. “Este projeto de lei
está em consonância com os mecanismos
de incentivo fiscal estabelecidos em paí-
ses desenvolvidos. Sistemas fotovoltaicos
produzem energia elétrica de maneira
limpa, renovável, sustentável e ambiental-
mente benéfica para a sociedade em es-
pecial num país tropical com insolação
abundante”, afirma Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 56/2016 que regula a re-
serva de vagas exclusivas para motoci-
cletas ou veículos motorizados de duas
rodas em estacionamentos públicos e pri-
vados, nas vias e espaços públicos de Ni-
terói. Deverão ser reservadas vagas
exclusivas, devidamente sinalizadas, em
todas as áreas de estacionamentos. 

As vagas a que se refere devem ser dis-
ponibilizadas em número equivalente a
dois por cento do total, garantidas, no mí-
nimo, cinco vagas, devidamente estrutura-
das de modo a atender as especificações
e normas técnicas vigentes. 

Fica proibido o estacionamento e guarda de
automóveis nos espaços reservados exclu-
sivamente para motocicletas, motonetas, ci-
clomotores ou veículos motorizados de
duas rodas. 

“A frota de motocicletas vem crescendo ex-
ponencialmente em Niterói, porém, a de-
manda de vagas para estacionamento não
acompanhou o crescimento em proporção
alguma, ficando as motocicletas restritas às
mesmas vagas destinadas aos automóveis,
muitas vezes gerando conflitos e, por vezes,
prejuízos a ambos”, revela o vereador.

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima apre-
sentou o Projeto de Lei 68/2016 para que
funcionários públicos municipais possam
participar mais ativamente do tratamento
de filhos autistas ou que possuírem al-
guma deficiência intelectual ou mental. 

A medida é válida para funcionários com
carga horária de trabalho igual ou superior
a 40 horas semanais, para que fiquem au-
torizados a se afastar de sua repartição
durante um período do expediente. “A so-
ciedade como um todo precisa somar es-
forços no sentido de assegurar e
promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fun-
damentais por pessoa com deficiência, vi-
sando à sua inclusão social e cidadania. 

Para além das conhecidas deficiências de
natureza mental, intelectual e sensorial, o
autismo é uma síndrome ainda pouco
compreendida no âmbito social e que, jus-
tamente por isso, possui uma data espe-
cífica de conscientização mundial em
torno dela. As pessoas com autismo cos-
tumam apresentar deficiências intelec-
tuais, caracterizadas por dificuldades de
comunicação e de contato social, assim
como comportamentos repetitivos”, diz
Henrique.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho, através do Projeto de
Lei 19/2014, apresentado em parceria
com o colega Luiz Carlos Gallo, espera
que o pagamento mensal de aposentado-
rias e pensões pelo município de Niterói
ocorra obrigatoriamente sempre um dia
antes do início do pagamento dos funcio-
nários da ativa. 

O projeto, em seu Artigo 3º, veda que o pa-
gamento mensal ultrapasse o dia cinco do
mês subsequente, exceto em casos de ca-
lamidade pública devidamente reconhe-
cida. 

“O presente projeto de lei tem o propósito
de corrigir uma distorção histórica e uma
injustiça das quais são vítimas os aposen-
tados e pensionistas do município de Ni-
terói. Justamente quem mais necessita
são os últimos a receber seus proventos,
quando, em outras épocas, tinham a pri-
mazia de ser os primeiros a receber. Inú-
meras propostas já foram apresentadas,
em especial pelo vereador Gallo, coautor
desta proposição, sem conseguir êxito.
Impõe, portanto, a existência de uma lei
que regule essas questões e acabe com
a discriminação contra justamente os mais
necessitados e que dedicaram suas vidas
ao município”, destaca José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é o autor do Pro-
jeto de Lei 41/2016 que dispõe sobre ga-
rantias à laicidade dos serviços públicos
de saúde do município. Esta proposta de
lei, caso aprovada, reconhece e garante a
plena liberdade de consciência e de reli-
gião em Niterói e, especialmente, aos
usuários da Rede Municipal de Saúde, in-
cluindo a administração direta, terceirizada
ou conveniada. 

Não é permitido aos serviços de saúde a
realização de qualquer atividade religiosa
como parte do tratamento oferecido. No
caso dos serviços de internação, não é
permitida a realização de orações ou
quaisquer outras atividades religiosas
como parte da rotina obrigatória, mesmo
durante refeições ou intervalos. 

“De acordo com a Constituição Federal, o
Brasil é um Estado Laico e é assegurada
a plena liberdade religiosa, sendo estes di-
reitos fundamentais que devem ser ga-
rantidos para todos. Muitas ainda são as
situações em que tais direitos não são res-
peitados, especialmente com relação às
religiões minoritárias, em geral aquelas
que não se enquadram entre as de origem
católica e protestante, como as de matriz
africana, islâmicas, judaicas e espíritas.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 15/2016 criando o Pro-
grama História Viva na cidade de Niterói,
que consiste em colocação de placas em
tamanho e letra legíveis em conformi-
dade e dimensões mínimas que garan-
tam sua fácil leitura pelo cidadão
comum, contando a história de cada lo-
gradouro e prédios públicos ou privados
do Município. 

As placas conterão informações de
quando se iniciou a obra, seu fim, quem
projetou e executou-a, em que estilo ar-
quitetônico foi construída, o nome do pri-
meiro proprietário ou personalidade
pública, acerca de sua profissão, origem,
nascimento, importância de sua partici-
pação na história de nossa cidade, es-
tado ou país, se o uso atual é público ou
privado, residencial ou comercial, ou
seja, toda informação relevante ou pe-
culiar que sirva para contar a história do
imóvel e de seus moradores. 

Toda casa com valor histórico, valor ar-
quitetônico, tombadas, ou com valor afe-
tivo para os moradores da cidade,
podem e devem ter sua história e de
seus moradores contadas, acrescentou
o vereador.

Leonardo Giordano (PCdoB)

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 23/2016 instituindo o Dia
Municipal do Terço dos Homens, que será
comemorado no segundo domingo de se-
tembro. O Terço dos Homens, criado pelo
frei Peregrino, em 8 de setembro de 1936,
comemora este ano o seu 80º aniversário
de fundação, na Vila Providência, hoje
Itabi, no Sergipe. 

Segundo a justificativa do projeto Terço
dos Homens é um exemplo de fé e devo-
ção. Tem como missão resgatar para o
seio da Igreja homens de todas as idades,
pois a presença masculina na Igreja é im-
prescindível para a formação da família e
de uma sociedade cristã, destaca o ve-
reador.

“A oração do terço nos leva a meditar sobre
os principais mistérios da redenção que
Cristo nos oferece, trazendo novo vigor à
Igreja e resgatando os homens que, antes,
pouco participavam dos momentos de ora-
ção propostos pela Igreja. Anualmente,
mais de 50 mil homens de todas as paró-
quias do Brasil se reúnem em fevereiro, na
Basílica de Nossa Senhora Aparecida para
comemorar em nível nacional a existência
deste movimento”, diz Paulo Henrique.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
projeto de lei que deu origem à mensagem-
executiva 17, de 2015, sobre isonomia de
salários. Pela proposta apresentada pelo
prefeito e aprovada pela Câmara, advoga-
dos que trabalham nas fundações munici-
pais de Educação e de Saúde e na
Procuradoria da Niterói Previdência (Nit-
Prev) tiveram o vencimento-base dos car-
gos efetivos reajustados para R$ 9.026,00. 

A vereadora lembra que a aprovação veio
para “corrigir grande injustiça com os ad-
vogados públicos que lutavam por isono-
mia há muito tempo”. A mensagem
destaca que “estas carreiras são de
suma importância no trato dos temas ju-
rídicos dos referidos órgãos, além de de-
sempenharem papel de representação
judicial e extrajudicial das entidades, bem
como a consultoria jurídica da Adminis-
tração Indireta”. 

É também da vereadora o Projeto de Lei
159/2015 que institui a disponibilização de
kits higiênicos para as alunas da Rede de
Ensino Municipal. A lei diz que deverá
estar disponível nas escolas municipais da
cidade, mil kits higiênicos, para atender as
estudantes do sexo feminino em seu pri-
meiro ciclo menstrual.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas apre-
sentou o Projeto de Lei 73/2016 criando o
Programa Municipal de Adoção Responsá-
vel de Pequenos Animais. A proposta é a de
instituir, no âmbito da Secretaria Municipal
de Saúde, o Programa Municipal de Adoção
Responsável de Pequenos Animais. 

Este programa consistirá no acolhimento,
esterilização, registro e destinação de ani-
mais de pequeno porte em situação de
abandono para adoção por pessoas inte-
ressadas em sua guarda responsável. En-
tende-se por guarda responsável o conjunto
de compromissos assumidos pelo contri-
buinte em termo próprio, firmado com o
Poder Público, no qual o contribuinte se
compromete a atender as necessidades fí-
sicas, psicológicas, ambientais e de saúde
do animal; e prevenir riscos que o animal
possa causar à comunidade ou ao am-
biente, tais como: agressão, transmissão de
doenças ou danos a terceiros. 

O animal deverá ser encaminhado às pes-
soas interessadas em adotá-lo já devida-
mente vacinado, esterilizado, identificado e
em perfeita saúde. É proibida a comerciali-
zação dos animais adotados. A adoção res-
ponsável se dará mediante requerimento
escrito do interessado.

Priscila Nocetti (PMB)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2016 58 MARCO_58 MARCO 2016  5/5/2016  14:43  Page 13



14 — Março de 2016

NO PLENÁRIO

Verônica Lima (PT)

Verônica dos Santos Lima obteve 3.030
votos, sendo uma das três mulheres elei-
tas para a atual legislatura na Câmara de
Vereadores niteroiense em 2012. Licen-
ciada para assumir a Secretaria Municipal
de Assistência Social, retorna agora para
continuar cumprindo seu mandato. 

Já ocupou cargos públicos na Subsecre-
taria de Segurança Alimentar e Nutricional;
na Administração Regional de Santa Rosa
e na Chefia de Gabinete do deputado fe-
deral Chico D’Angelo (PT). 

Na atual legislatura apresentou até agora
211 indicações legislativas solicitando
obras em diversas localidades, 75 proje-
tos de lei sobre temas variados, 24 reque-
rimentos de informação, 23 moções de
congratulação e aplauso, cinco projetos de
decreto legislativo, quatro projetos de
emenda à Lei Orgânica Municipal e qua-
tro projetos de resolução. 

Entre seus projetos está o de número
54/2015, proibindo a retenção de macas
das ambulâncias do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU) e de
outras unidades móveis hospitalares de
atendimento de urgência e emergência da
Rede Hospitalar Municipal.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do Projeto de Lei 86/2010 para que
a coleta, a reciclagem, o tratamento e o
descarte final de resíduos ou lixo tecno-
lógico no Município de Niterói devam ser
realizados de forma a mitigar os impac-
tos ambientais negativos e garantir um
meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem como, a partir daí, cooperar
com a promoção de medidas de geração
de emprego e defesa da saúde pública. 

Para efeitos desta lei, são considerados
resíduos ou lixo tecnológico: computado-
res e seus componentes ou acessórios,
como gabinete, placas mãe, memórias,
processadores, HD, modem, monitor, te-
clado, mouse, cabos de força, display, im-
pressoras e auto-falantes, entre outros. 

São também o tipo de lixo considerado
pelo projeto de lei os  televisores e seus
componentes, como tubos de imagem,
válvulas, transistores, seletores, eletro-
dos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos;
baterias, condensadores, resistências,
bobinas, diodos, potenciômetros, transis-
tores, transformadores, relés, diodos, vál-
vulas e outros componentes eletrônicos
não especificados. Todos deverão ter a
coleta e o tratamento que trata o projeto.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 27/2016 que institui a Semana Mu-
nicipal de Conscientização de Niterói
sobre a Síndrome de Guillain-Barré, que
será realizada, anualmente, de 22 a 29 de
junho. 

Durante a Semana de Conscientização
serão desenvolvidas atividades de escla-
recimento sobre as consequências dessa
síndrome, bem como os meios necessá-
rios de se evitar uma contaminação e pro-
liferação da referida doença. 

“Como alguns vírus e bactérias podem
possuir proteínas semelhantes às existen-
tes na bainha de mielina, em alguns casos
eles podem levar o sistema imunológico a
criar anticorpos contra essas proteínas,
passando a atacar não só o vírus invasor,
mas também a bainha de mielina. O ata-
que dos anticorpos cria um intenso pro-
cesso inflamatório que leva à destruição
da bainha de mielina, que bloqueia a pas-
sagem dos estímulos nos nervos motores,
ocasionando, assim, paralisia muscular
com pouca ou nenhuma diminuição da
sensibilidade”, ressaltou o vereador Ro-
drigo Farah. Seu projeto busca implantar
no Município de Niterói a Semana em
torno da Síndrome.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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“O triste é saber que, tantos anos depois, a
mentalidade de muitos não mudou. O Brasil
tem trilhado caminhos de intolerância étnica,
política e religiosa. O que marca esse evento
não é a alegria, mas o ensinamento, a refle-
xão. O holocausto serve para refletir sobre
a que ponto chega a maldade humana. É
preciso entendimento para conviver. Está de
parabéns a Câmara de Vereadores de Nite-
rói por tornar lei a lembrança de um fato his-
tórico como esse”, disse o cardeal arcebispo
do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, ao
participar da sessão solene sobre o holo-
causto judeu durante a Segunda Guerra
Mundial.

A sessão é realizada há dez anos por
conta de projetos de lei dos vereadores
José Vicente Filho e do presidente Paulo
Bagueira determinando, respectivamente,
a realização de sessão solene anual em
memória às vítimas do holocausto e in-
cluindo, na grade curricular da Rede Muni-
cipal de Educação, estudos sobre o

massacre praticado pelos alemães.

Organizado por diversas instituições judai-
cas e presidida pela terceira vez pelo verea-
dor Bruno Lessa contou ainda com as
presenças de dom José Francisco Rezende,
arcebispo de Niterói; do rabino Eliezer Stau-
ber; do sobrevivente do Gueto de Varsóvia,
Fredy Glatt, que preside a Associação
dos Sobreviventes do Holocausto; da presi-
dente da ADAF, Rolande Fichberg; e o pre-
sidente da Federação Israelita do Rio de
Janeiro, Paulo Malts. Também participaram
o vereador Bira Marques; o secretário muni-
cipal de Cultura, Arthur Maia; e o subsecre-
tário municipal de Educação, José Henrique
Antunes.

Em sua fala, o arcebispo de Niterói lembrou
que “o holocausto envergonha a espécie hu-

mana e enverga a espinha do homem”, res-
saltando que “a história pode ser mal con-
tada, mas não pode mentir”.

Como parte do cerimonial, após a execução
do Hino Nacional, Eliezer Stauber fez uma
oração em memória aos mortos. O candela-
bro com as seis velas, remetendo aos seis
milhões de mortos, foi aceso por pastores
evangélicos, autoridades da Igreja Católica,
da comunidade judaica e outros presentes.
O violonista Nelson Abramento executou
uma canção enquanto as velas eram ace-
sas. O Hino da Resistência Judaica, “Parti-
zan Himn”, foi cantado pelo Coral Moisés
Kawa, da ADAF, sob regência de Fatima
Mendonça, tendo ao piano Lia Pierre.

Câmara
reverencia o
sacrifício

de judeus

A Comissão Permanente de Direitos Huma-
nos, da Criança e do Adolescente, presidida
pelo vereador Renatinho, divulgou o calen-
dário de suas reuniões. Serão sempre às
15h e estão agendadas para os dias 18 de
março, 28 de abril, 25 de maio e 30 de junho.

Depois do recesso de meio do ano, no se-
gundo semestre, as reuniões da Comissão

serão em 25 de agosto, 29 de setembro, 27 de
outubro e 24 de novembro. Todas as reuniões
vão acontecer no Auditório Cláudio Moacyr, no
segundo andar, e serão abertas à população.

— Nesses encontros vamos realizar o debate
em torno de projetos em tramitação na Casa,
discutir os pareceres emitidos por outras co-
missões e os elaborados pelos Direitos Hu-
manos. É fundamental a presença de todos
os vereadores, não só os que fazem parte da
Comissão. Direitos humanos é coisa muito
séria — diz o vereador Renatinho.

Além de Renatinho fazem parte da Comis-
são os vereadores Bira Marques, como vice-

presidente; e Betinho, Henrique Vieira e Luiz
Carlos Gallo como membros efetivos.

Meio ambiente
Já a Comissão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade, presidida por
Henrique Vieira; tendo Betinho como vice; e
Carlos Macedo e Vitor Junior como mem-
bros, abre seu calendário de reuniões em 21
de março. 

As demais datas são 18 de abril, 16 de maio,
20 de junho, 15 de agosto, 19 de setembro,
31 de outubro, 28 de novembro e 19 de de-
zembro. Os encontros serão sempre às 18
horas, também no auditório.

Reuniões
marcadas até
dezembro

Lessa abre sessão com os arcebispos dom José Francisco e dom Orani Tempesta e do rabino Eliezer Stauber

Na página 16: “Sobreviventes não
esquecem dos horrores do holocausto”
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“Uma história para não ser esquecida” é a
exposição que conta a vida de Alekssander
Laks,sobrevivente dos campos de concen-
tração da Alemanha durante a Segunda
Guerra Mundial. A mostra fotográfica, orga-
nizada pelo Memorial Judaico de Vassou-
ras, pode ser vista gratuitamente até 15 de
maio, no hall de entrada da Câmara, de
11 às 17 horas, de segunda à sexta-feira.

Alekssander Henryk Laks nasceu em
Lôdz, na Polônia, em 1926. No ano de
1939 as tropas nazistas invadiram a ci-
dade e toda a sua família foi levada para
o campo de concentração de Aus-
chwitz-Birkenau. Chegou ao Brasil em
1948, sendo naturalizado brasileiro.
Presidindo a Associação dos Sobrevi-
ventes do Holocausto Sharit-Hapleitá
passou os últimos anos de sua vida
promovendo palestras em faculda-
des, escolas e instituições diversas.
Sua vida é retratada no livro “O so-
brevivente: memórias de um brasi-
leiro que escapou de Auschwitz”.

Laks, que assistiu a morte do pai durante a guerra, é mostrado em fotos
do arquivo pessoal em diversos momentos. Seus pais Jakob e Bacia
Laks, a infância na Polônia, sua família, seus irmãos; o mapa da popu-
lação judaica na Europa antes de 1933; os soldados nazistas em ação
nos campos; a vida das crianças no Gueto de Varsóvia e a estrela ama-
rela que identificava os judeus podem ser vistas nas fotos.

Fotos aéreas dos campos de concentração, a fachada de Auschwitz e do
campo de Treblinka, o interior das câmaras de gás e o forno crematório
de Mauthausen dão a exata noção no horror vivido por milhões de judeus.

Em outro momento, com o fim da guerra e com a libertação dos pri-
sioneiros dos campos, Alekssander partiu de navio para os Estados
Unidos, em 1947, e sua estada em Nova York é retratada nas fotos.
Seu passaporte polonês, os tios que o acolheram no Brasil, seu ca-
samento com Dwojra Sylka, em 53, com os filhos Sérgio e Jerson, e

com os netos Julia e Daniel.

Dinâmico e incansável em sua luta pelo fim da intolerância, deu consul-
toria ao diretor Jayme Monjardim por ocasião das filmagens de “Olga”,
mulher de Luís Carlos Prestes, que foi deportada para a Alemanha du-
rante o governo de Getúlio Vargas.

Além das palestras proferidas pelo Brasil, também viajou pela Europa e
outros continentes. Em Jerusalém posou em frente ao Muro das La-
mentações. Recebeu medalhas e honrarias mundo afora, visitou me-
moriais contra o holocausto na Alemanha e visitou o túmulo do pai.

A exposição ainda mostra Alekssander Laks ao lado de Fredy Glat, so-
brevivente ainda vivo que, aos 12 anos, foi preso com a família durante
a invasão da Bélgica pelos nazistas. Seus irmãos foram mortos e ele es-
capou ao lado da mãe.

Sobreviventes não esquecem
dos horrores do holocausto

Alekssander Henryk Laks e o amigo e também sobrevivente do holocausto Fred Glatt
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