
Ambulantes 

da madrugada

em debate
Para regulamentar a proteção dos
trabalhadores que atuam no comér-
cio ambulante noturno, o vereador
Leonardo Giordano debateu o tema
em audiência pública. Página 5

Da TV Câmara

para a quadra 

da Viradouro
O cinegrafista Heros Leonardo, ope-
rador de vídeo da TV Câmara, é um
dos seis mestres de bateria da Uni-
dos do Viradouro, que voltará ao
Grupo Especial do Rio. Página 4
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Audiência

debate casas

populares
A Comissão de Habitação e Regula-
rização Fundiária da Câmara, presi-
dida por Verônica Lima, realizou
audiência pública sobre a construção
de novas moradias populares. Pág.6

Papai Noel chegou para abrir os festejos natalinos da Câmara de Vereadores em uma linda festa de luz e
cor, abrilhantada pelos corais dos funcionários da Clin, dos alunos do Colégio Pedro II (Barreto), do Projeto
Gugu e do Grupo Arte  de Dançar. O presidente do Legislativo, vereador Paulo Bagueira (na foto ao lado do
ator Sohail Saud, o Papai Noel oficial de Niterói) disse que desde quando assumiu sempre procurou promover
uma maior integração entre a Casa  e a população. “O Natal é um momento de forte significação e no qual
a participação da sociedade cresce a cada ano. Papai Noel sempre consegue cativar as crianças e emocionar
os adultos”, disse Bagueira ao abrir a festa deste ano. Páginas 2 a 4

A Câmara de Vereadores se transformou em uma
autêntica casa de bambas, reunindo a nata dos
sambistas para comemorar, mais uma vez, o Dia
Municipal do Samba, criado por lei de autoria do
vereador Carlos Magaldi. A festa reuniu também
jornalistas e radialistas e foram prestadas home-
nagens a grandes figuras que fazem o carnaval e
elevam o nome da cidade para todo o país. Pág.15

Sambistas
pedem passagem

Papai Noel abre o Natal

Sanitarista

recebe medalha

Vital Brazil
O médico sanitarista Antonio Joa-
quim Werneck de Castro recebeu
do vereador José Vicente a meda-
lha Vital Brazil. Ele preside o Insti-
tuto fundado pelo cientista. Pág.7

Vereador Carlos Magaldi homenageia sambistas no Dia do Samba
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Luzes, cores, música, dança e muita emoção mar-
caram o sexto ano consecutivo da chegada de Papai
Noel na Câmara de Vereadores decorada e espe-
cialmente iluminada servindo de palco, ainda, à apre-
sentação de grupos de canto e dança. Este ano a
festa ficou por conta dos corais de Funcionários da
Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), do Colégio
Pedro II (Unidade Niterói), e do Projeto Gugu; além
do Grupo Arte de Dançar, do professor Luciano.

Abrindo o Natal do Legislativo, o Coral do Gugu, com
30 vozes sob o comando do maestro Paulo da Hora
cantou e encantou. O Projeto Gugu conta com mais
de 40 grupos que se apresentam diariamente em
parques e praças da cidade.

Logo em seguida, foi a vez de 70 alunos do Colégio
Pedro II (Unidade do Barreto) subirem ao palco. Com
regência de Leandro Goreting, o coral do Pedro II é
formado por 120 estudantes que cursam o ensino
médio. E foi ao som do coral do colégio que foram
acessas as luzes de Natal sob o comando do presi-
dente da Casa, vereador Paulo Bagueira.

— Desde que assumi a presidência busco uma maior
integração entre o Legislativo e a população. O Natal
é um momento de forte significação e no qual a par-
ticipação da sociedade cresce a cada ano. Papai
Noel sempre consegue cativar as crianças e emo-
cionar os adultos — diz Bagueira.

O Coral da Clin e o Grupo Arte de Dançar, do pro-
fessor Luciano, entoaram músicas natalinas e su-
cessos da MPB. Além de Bagueira também
prestigiaram o evento os vereadores Carlos Magaldi
e Paulo Eduardo Gomes. Magaldi disse que a che-
gada de Papai Noel deve ter continuidade, “seja
quem for que esteja à frente da Câmara”. Paulo
Eduardo destacou que a época é momento para re-
flexão e “para ouvir mais os anseios da população”.

Sohail Saud, diretor Cultural da Câmara e por muitos
anos à frente do Teatro Municipal de Niterói, e que é
o Papai Noel oficial de Niterói há mais de 30 anos,

Papai No
adultos e cr
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A chegada triunfal de

Papai Noel no show de Natal que contou com a participação (no

sentido horário) dos corais da Clin, do Projeto Gugu, do Colégio Pedro II e do Grupo Arte de Dançar

encerrou a festa trazendo mensagens de es-
perança e dando boas vindas ao Ano Novo.
“Papai Noel existe dentro da cada um de nós.

O Natal é a mais bela festa do mundo. É hora
do congraçamento de todas as raças, todos os
credos, classes e condição social. É hora de

construir a paz e semear amor nos corações.
Vamos dar as mãos e festejar o nascimento de
Jesus”, disse Papai Noel Sohail.

Noel faz a alegria de

e crianças na festa de Natal
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Ao celebrar o retorno ao Grupo Especial do Carnaval Carioca, em
2015, a Unidos do Viradouro estará, mais uma vez, inovando. Sua ba-
teria, que com tantas novidades e momentos de rara beleza e ousa-
dia fez história na Sapucaí, desfila ano que vem com seis mestres no
comando. Entre eles estará Heros Leonardo Costa dos Santos, um
jovem de 29 anos que, há oito, é um dos cinegrafistas e operador de
vídeo da TV Câmara.

Natural de Niterói e morando próximo à quadra da escola, o envolvi-
mento com a vermelho e branco foi apenas consequência. Apaixo-
nado por música, em especial pela percussão, Mestre Heros desfila na
escola há 16 anos como ritmista.

— Entrei tocando caixa de repique e passei por todos os instrumentos.
De 2011 a 2014, com a queda da agremiação para o Grupo de Acesso,
cheguei a assumir a direção da bateria. Estamos todos muito anima-
dos e focados para fazer bonito durante os desfiles — assegura.

Heros começou a tocar no grupo musical da Igreja Presbiteriana do
Barreto aos 12 anos de idade. Primeira escola a entrar na Avenida
Marquês de Sapucaí durante os desfiles do Grupo Especial, a Vira-
douro vai apresentar o enredo“Nas veias do Brasil, é a Viradouro em
dia de graça”, do carnavalesco João Vitor Araújo.

Além de Heros fazem parte da comissão de bateria Gabriel Policarpo,
de 30 anos; Pedro Magrão, de 31; Thiago Pereira, 30; Vinícius Lemos,
o Vini, de 34; e, desafiando o Clube do Bolinha, Thalita Santos, a mais
jovem, com 27 anos, e única mulher integrante do grupo.

Com a saída de Mestre Pablo vários nomes chegaram a ser sugeridos
para assumir o comando da bateria. Veio de Thalita a ideia de formar
uma comissão com integrantes da própria escola para que a essência
da batida não fosse perdida. A atual presidência da Viradouro acatou
a proposta e a resposta tem sido positiva durante os ensaios.

O grande teste para o grupo acabou sendo a gravação do CD oficial
dos sambas-enredo. Apesar da apreensão terminou dando tudo certo
com a gravação, finalizada em apenas uma passada.

Mestre de bateria da 

Viradouro é da Câmara

Como no ano anterior a iluminação e deco-
ração natalina teve projeto assinado pelo ar-
tista plástico Jorge Abreu, consagrado nos
desfiles das escolas de samba do Rio e com
passagem por todas as emissoras de TV ca-
rioca. Considerado o “xodó das estrelas”,
Abreu, aos 49 anos, trabalhou nos progra-
mas da Xuxa e Eliana. 

Foi responsável pela cenografia nas TVs
Globo, SBT e Record e emprestou seu ta-

lento à todas as grandes escolas de samba
do Grupo Especial.

Dono de um talento nato para a arte de um
modo geral, Jorge Abreu atuou ao lado de
carnavalescos como Clóvis Bornay e Evan-
dro de Castro Lima, nos grandiosos con-
cursos de fantasia do Hotel Glória. 

Na categoria originalidade recebeu mais de
500 prêmios pelo mundo. Na pintura no
próprio corpo passaram por suas “mãos de
pincel” atrizes, modelos e apresentadoras.
Denise Rocha, o Furacão da CPI, ex-as-
sessora parlamentar do Congresso Nacio-
nal, que participou do reality show “A
Fazenda”, da TV Record, foi a última delas.

Luzes
e cores em

clima de
Natal

O projeto de iluminação natalina da fachada da Câmara é assinado por Jorge Abreu

Heros durante um ensaio da escola vermelho e branco
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A Comissão de Fiscalização Financeira,
Controle e Orçamento da Câmara Municipal
decidiu prorrogar até o dia 1º de dezembro o
prazo final para que emendas sejam apre-
sentadas à Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o exercício financeiro de 2015. 

Com receita estimada em R$
2.201.541.194,00, a LOA 2015 tramita na
Câmara através da mensagem-executiva
24/2014.  O novo cronograma foi anunciado
pelo presidente da Comissão, vereador Wal-
deck Carneiro, durante a terceira e última au-
diência pública da LOA para ouvir os
vereadores e a sociedade, realizada no fim

de novembro.

— Atendendo solicitação do conjunto dos
vereadores e de diversos segmentos da
sociedade, as emendas podem ser entre-
gues até às 17 horas do dia 1º. Teremos
mais um fim de semana para que as con-
tribuições possam ser formatadas e entre-
gues na segunda. A partir daí começamos
o período de análise, negociação com o
Executivo e votação em plenário — expli-
cou Waldeck.

Presente em duas das três reuniões, o se-
cretário municipal de Fazenda, César Bar-

biero, lembrou que o plano do Executivo é
preparar a cidade para os próximos anos, fo-
cando em metas a longo prazo. Já o secre-
tário de Meio Ambiente, Daniel Marques, fez
um balanço de sua pasta e anunciou metas
para 2015. Também participou da audiência
o presidente da Fundação Municipal de Edu-
cação, José Henrique Antunes.

— O Fundo Municipal de Conservação Am-
biental foi reativado. Realizamos o primeiro
concurso da secretaria, temos 40 guardas
ambientais e fiscais concursados, e aumen-
tamos o número de unidades de conserva-
ção ambiental — disse Daniel Marques.

Emendas
a LOA 2015

tem prazo
prorrogado

O secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, durante audiência presidida pelo vereador Waldeck Carneiro

Trabalhadores que atuam no comércio ambulante noturno em Niterói
foram tema de audiência pública realizada pela Câmara de Vereado-
res. Os rumos do comércio ambulante que acontece durante a noite e
madrugada foram discutidos dentro dos parâmetros do projeto de lei
253/2013, de autoria do vereador Leonardo Giordano.

— Nosso objetivo é proteger e regulamentar os trabalhadores que
atuam entre oito da noite e cinco da manhã. Achamos que vocês, tra-
balhadores que atuam na noite de Niterói, prestam um grande serviço
à cidade. Queremos provocar a Câmara e toda a população para que
comecemos, juntos, uma caminhada para regulamentar essa atividade
—  disse Giordano.

Evandro Barreto, que trabalha nas ruas de São Francisco, afirma que
o trabalho do ambulante noturno leva segurança ao cidadão.

— Este projeto que regulamenta o trabalho de quem atua à noite, pode
ampliar a visão acerca de nossa atividade. Podemos, inclusive, criar a

possibilidade de mais um produto turístico para a cidade, atraindo pes-
soas de fora para conhecer Niterói —  ressaltou.

Para o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luis
Vieira, mais que obter licença, o objetivo de sua pasta é fazer com que
os trabalhadores se desenvolvam.

— O procedimento da Secretaria tem por padrão reconhecer quem
trabalha. Temos que fazer um recenseamento e já fizemos algumas
reuniões para discutir como proceder o licenciamento. A segunda parte
é a formalização. É importante, também, que os ambulantes se for-
malizem como empreendedores individuais — destacou.

Caso aprovada, a lei específica para comércio ambulante noturno -
inédita no Brasil - cria respaldo legal para cadastramento do trabalha-
dor e a prestação de serviços básicos fundamentais, que assegurem
a dignidade do ambulante, munindo-o com energia elétrica, coleta re-
gular de lixo e banheiros públicos. O projeto prevê, ainda, um mapea-
mento de espaços que possuem potencial para o comércio ambulante,
no objetivo de expandir a atividade de forma regularizada, trazendo
mais segurança para os trabalhadores e a população. Atualmente, há
casos de pessoas que estão há 30 anos trabalhando nas ruas, mas
sem regularização.

Comércio
ambulante noturno
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O secretário Marcos Linhares anunciou a construção de casas populares em audiência pública na Câmara

À Sezary o que é de César. Ou melhor: à Sezary o que é de Ce-
zinha, como é mais conhecido Sezary Alvarenga, de 33 anos,
que exerce o primeiro mandato como vereador de Governador
Valadares, em Minas Gerais, veio buscar em Niterói. Advogado
por formação e atuando no ramo imobiliário como consultor de
imóveis, viajou a Niterói na busca de leis aprovadas pela Câmara
que possam ser aplicadas em sua cidade.

— Vim buscar informações sobre leis. As boas ideias podem e
devem ser copiadas. Fiquei muito impressionado com Niterói e,
particularmente, com a Câmara. Poucas sedes legislativas nesse
país tem essa imponência, esse nível de organização e esse pas-
sado histórico, político e arquitetônico tão rico como Niterói. Estou
encantado —  disse o vereador.

Acompanhado por dois colaboradores, o legislador eleito pelo
PRB, chegou a ser suplente em 2008, pelo antigo Partido Traba-
lhista Brasileiro, o PTB. Também com 21 vereadores, o município
de Governador Valadares foi emancipado administrativamente
há apenas 74 anos.

O vereador participou como convidado de uma sessão plenária
na Câmara, foi recebido pelo colega Paulo Bagueira no Gabinete
da Presidência, visitou o Arquivo de Documentos da Casa e co-
nheceu outras dependências.

Vereador faz visita

Audiência
debate projeto

habitacional
para a cidade

Audiência pública para debater a construção
de casas populares no Engenho do Mato e
no Bairro de Fátima foi realizada pela Câmara
de Vereadores. Organizada pela Comissão
de Habitação e Regularização Fundiária, pre-
sidida por Verônica Lima, contou com a pre-
sença do secretário municipal de Habitação,
Marcos Linhares; e do vereador Beto da Pipa.

— A alienação dessas áreas destina-se à
construção de casas do Programa Minha
Casa Minha Vida na faixa que engloba famí-
lias com renda mensal entre R$ 1.600 e R$
3.275. Atualmente existem 3.414 famílias ins-
critas no Banco de Cadastro de Demanda
Habitacional da Secretaria de Habitação e
Regularização Fundiária. A venda dos terre-
nos propicia melhor aproveitamento dos re-
cursos, que entram como contrapartida —

explica o secretário.

Encaminhadas pelas mensagens-executivas
15 e 16/2014, as áreas a serem alienadas
ficam nas ruas Doutor Sylvio Pereira Lago,
antiga Rua 36, lote 01-A, quadra 51, no lo-
teamento Fazenda Engenho do Mato; e Arí-
dio Martins, lote 33-A, no Bairro de Fátima.
As áreas destinam-se à construção com valor
máximo de R$ 85 mil.

Para Verônica Lima o município passa por
um bom momento na área habitacional. Se-
gundo Verônica, o Fundo Municipal de Habi-
tação liberava recursos para os mais diversos
empreendimentos, menos para construção
de casas populares.

— Hoje a realidade é outra, e o Fundo justi-

fica sua existência. O trabalhador que tem
renda até R$ 1,6 mil paga R$ 80,00 por mês
durante dez anos. Os que recebem até R$
600,00 vão pagar R$ 30,00 de prestação
mensal — conta Verônica.

Acrescentou o secretário de Habitação que o
Minha Casa, Minha Vida é um programa
completo tendo que prever a existência, em
um raio de 2,5 quilômetros, de infraestrutura
básica, com escolas, saneamento, água en-
canada e saneamento.

No município, o Programa recebeu o nome
de Morar Melhor Niterói e visa dar conti-
nuidade à política de valorização dos ser-
vidores públicos, tendo como prioridade,
neste momento, os servidores da Guarda
Municipal.

Paulo Bagueira recebe o colega mineiro Cezinha Alvarenga em seu gabinete
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Coube ao atual presidente do Instituto Vital
Brazil (IVB), Antônio Joaquim Werneck de
Castro, ser o primeiro agraciado com a reto-
mada da entrega da Medalha Vital Brazil.
Proposta pelo vereador José Vicente Filho, a
solenidade levou ao plenário da Câmara per-
sonalidades do mundo político e científico.
Médico há 58 anos e tendo atendido o pai e
o avô do vereador José Vicente, o ex-pre-
feito de Niterói, Waldenir de Bragança, des-
tacou o espírito de liderança do
homenageado.

— Werneck é um líder entre os sanitaristas
e vem mudando a história do IVB ao longo
dos anos — disse Waldenir.

Desde setembro de 2007, o IVB registrou
um aumento de cerca de 70% na sua pro-
dução e passou a produzir medicamentos
estratégicos para o Sistema Único de Saúde
(SUS) que antes só eram oferecidos por em-
presas estrangeiras, como o imatinibe (on-
cológico) e a rivastigmina (para o mal de
Alzheimer). Além disso, ampliou suas pes-

quisas nos campos farmacêutico, biológico
e social.

Autor do projeto de lei que deu isenção de
tributos ao recém criado Instituto Vital Brazil
e convidado especial para o noite solene, o
ex-vereador Olcino Gonçalves, hoje com 81
anos, lembrou que a instituição científica
“transformou-se em orgulho para Niterói, o
Estado do Rio de Janeiro e o Brasil”.

Por sua vez, José Vicente destacou que a
Câmara dignifica sua trajetória ao entregar
a Medalha Vital Brazil ao presidente do Ins-
tituto criado pelo patrono da honraria.

— Temos uma dívida de gratidão com Vital
Brazil. O homem do campo pôde viver mais
com as descobertas do cientista. Em São
Paulo ele também criou o Instituto Butantan.
Conceder essa medalha ao doutor Werneck,

desde 2007 à frente do IVB, é uma honra
para mim — disse o vereador.

Segundo Werneck de Castro, há 120 anos
foi registrado o sucesso no uso da medica-
ção a base de soro, descoberta por Vital Bra-
zil e três outros pesquisadores que serão
homenageados na França no ano que vem.

—  Em 2015 estaremos comemorando os
150 anos de Vital Brazil. Tanto tempo depois
e os soros antirrábico e antiofídico ainda são
utilizados. Avançamos muito ao longo do
tempo, hoje trabalhamos para produzir soro
contra picadas de abelha. Produzimos e dis-
tribuímos 321 mil doses de vacina anual-
mente ao Ministério da Saúde. O corpo
técnico do IVB é que merece esta homena-
gem. Estou orgulhoso, mas não deveria ter
sido escolhido em primeiro lugar — avaliou
Werneck.

7

Medalha
Vital Brazil 

entregue a
diretor do IVB

O vereador José Vicente Filho entrega a honraria a Antonio Werneck, presidente do IVB

A medalha legislativa municipal do mérito Vital Brazil foi criada em 1995
e é conferida a cidadãos que, por suas atividades nos diversos ramos
da ciência tenham participado diretamente do engrandecimento cienti-
fico brasileiro. Pode ser dada a cientistas no campo médico, odontoló-
gico, veterinário e de pesquisas genéticas e bioquímicas. Já foi entregue
a diversos pesquisadores e cientistas consagrados, entre eles os pes-
quisadores Aníbal Rafael Melgarejo (1997), coordenador da zoologia
médica e Cláudio Maurício Souza (2000), coordenador do setor de ar-
trópodos do IVB.

Um dos mais importantes cientistas da história da ciência, Vital Brazil Mi-

neiro da Cam-
panha, que
nasceu em 28
de abril de
1865, em Cam-
panha, Minas Ge-
rais, e morreu em 8
de maio de 1950, na ca-
pital carioca. Médico e sanita-
rista, Vital Brazil foi um dos primeiros pesquisadores de toxinologia nas
Américas e de medicina experimental no Brasil.

A medalha
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do projeto de lei 50.054/13 criando
em Niterói a Papelaria do Povo para for-
necer material escolar, livros didáticos e
jogos educativos a preço de custo à po-
pulação de baixa renda. 

O Executivo poderá celebrar convênios
com entidades privadas para a implanta-
ção do objetivo desta lei, mediante o re-
cebimento de doações, apoio logístico e
divulgação. As empresas que se conve-
niarem ao município para fins desta lei,
mediante projetos de suporte financeiro
e técnico, poderão divulgar seu nome,
marca e logotipo, tanto nas dependências
dos pontos de distribuição da Papelaria
do Povo, quanto nos materiais escolares
doados. 

“A educação engloba ensinar e aprender.
E também algo menos tangível, porém
mais profundo: passar o conhecimento,
bom julgamento e sabedoria. A educação
tem nos seus objetivos fundamentais a
passagem da cultura de geração para ge-
ração. É preciso preparar os indivíduos e
a sociedade para dominar recursos cientí-
ficos e tecnológicos que permitirão a utili-
zação das possibilidades existentes para o
bem-estar comum”, destaca Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho pretende
permitir que as empresas concessionárias
de transporte coletivo, que operam em
toda a cidade, possam parar a fim de em-
barcar e desembarcar passageiros fora
dos pontos de ônibus fixos determinados
pela Niterói, Trânsito e Transportes (Nit-
Trans), das 23h às 5h. 

A proposta foi apresentada através do pro-
jeto de lei 126/2013, elaborado em parce-
ria com o colega Bruno Lessa. Em
parágrafo único fixa que as paradas alter-
nativas sempre se darão junto ao meio fio,
observando-se a legislação de trânsito
pertinente em vigor. 

“A presente proposição tem por objetivo
dar mais comodidade aos usuários de
transporte coletivo em toda a cidade de Ni-
terói. Além disso é nítido para toda a so-
ciedade que a problemática da segurança
pública em nosso país atinge a todos que
circulam pela cidade, durante o dia e, prin-
cipalmente, a noite, quando as ruas estão
desertas e mais propensas a ação de cri-
minosos. Sendo assim justifica-se a im-
portância e necessidade das paradas
alternativas no período compreendido
entre a noite e fim da madrugada”, diz An-
drigo.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor da indicação 02/2014, sugerindo
ao Executivo providências no sentido de
fazer o serviço de recapeamento asfáltico
da Rua Alcebíades Pinto, no Badu (Região
de Pendotiba). Segundo o vereador, a via,
importante ligação entre as regiões Oceâ-
nica e de Pendotiba e que dá acesso ao
Cemitério Parque da Colina, encontra-se
com comprometimento do piso asfáltico
em vários trechos. 

“A rua é estreita, com pequena faixa de
calçada em muitos pontos e, quando os
motoristas desviam dos buracos, podem
colocar em risco outros motoristas e pe-
destres”, explica Beto. 

Também é do vereador o projeto 10/2010
determinando que consultas médicas e
exames sejam realizados no prazo má-
ximo de três dias para pacientes com
idade superior a 65 anos, portadores de
deficiência e gestantes.

“O objetivo desta proposição é agilizar a
marcação de consultas médicas e exames
de saúde para os pacientes com idade
avançada, deficientes e grávidas que ne-
cessitam de urgência e a espera pode pre-
judicar o tratamento médico”, justifica.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Carlos Alberto de Macedo é casado, tem
58 anos e é filiado ao Partido Republicano
Progressista em Niterói. Recebendo 3.295
votos, foi eleito primeiro suplente pela co-
ligação Sempre Juntos por Niterói, que in-
cluía ainda o PTN. 

Foi o décimo mais votado entre os que to-
maram posse em janeiro de 2013. Com
grande experiência na área contábil presi-
diu, durante vários governos, a Comissão
de Fiscalização Financeira, Controle e Or-
çamento da Câmara. Antes de entrar na
vida pública Carlos Macedo foi gerente do
antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro,
o Banerj, hoje privatizado.

Cumprindo seu sexto mandato parla-
mentar, revela que a decisão de ser polí-
tico, pura e simplesmente, não foi
pessoal. “Essa missão foi sugerida por
moradores do Sapê, bairro em que moro
até hoje. Essa região sempre foi muito
carente e ninguém atendia as necessida-
des da população. Desde então, dedico
minha vida à política do bem, com base
no atendimento direto às necessidades
das pessoas”, revela Macedo, que está
de volta à Câmara em lugar antes ocu-
pado pelo vereador Pastor Ronaldo, do
PROS.

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite do
projeto 286/2013 sobre a reserva de per-
centual das vagas de emprego em obras
públicas para reinserção de pessoas aten-
didas pela política de drogas. Segundo o
proposto, as licitações de obras públicas
municipais que gerem mais de 30 postos
de trabalho deverão prever nos contratos
que 3% do total de vagas sejam destina-
das à reinserção. 

As empresas responsáveis pelas obras
deverão informar ao órgão municipal res-
ponsável. Já o postulante à vaga deverá
estar cumprindo o seu plano individual de
atendimento; abster-se do uso de drogas;
atender aos requisitos profissionais defini-
dos pela empresa contratante; e cumprir
rigorosamente as normas da empresa
contratante. 

O sistema municipal de reinserção econô-
mica deverá garantir aos atendidos, no mí-
nimo, 365 dias de acesso aos postos de
trabalho. “Um dos maiores obstáculos à
reinserção social de dependentes é a en-
trada ou retorno ao mercado de trabalho.
Cabe ao poder público assumir a linha de
frente neste trabalho de reinserção, fa-
zendo valer a sua função promotora do
bem-estar social”, assegura Bruno.

Bruno Lessa (PSDB) Carlos Macedo (PRP)

2613-6814
Gabinete 50

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do projeto 332/2013 para que o comércio
e a doação de alimentos em áreas públi-
cas atenda aos termos fixados pela pro-
posta de lei, excetuadas as feiras-livres. 

Considera-se comércio ou doação de ali-
mentos na rua as atividades que com-
preendem a venda direta ou a distribuição
gratuita ao consumidor, de caráter perma-
nente ou eventual e de modo estacioná-
rio. Este comércio específico é feito em
carros ou montados sobre eles; em carri-
nhos tracionados pela força humana; ou
em barracas desmontáveis. 

Diz o projeto que os grupos de alimentos
autorizados a serem vendidos serão defi-
nidos em decreto regulamentador, ficando
proibida a comercialização de bebidas al-
coólicas. “Cada vez mais, o comércio in-
formal de alimentos vem crescendo como
uma alternativa ao emprego formal. Além
de ser uma fonte de renda alternativa aos
comerciantes e uma oportunidade de em-
prego aos desempregados, é inegável que
a comida de rua, ao longo dos últimos
anos, consolidou-se como uma alternativa
aos cidadãos que fazem suas refeições
fora de casa, pelos mais variados moti-
vos”, explica Emanuel.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas propõe que
todos os órgãos da Administração Direta
e Indireta do Município de Niterói fiquem
obrigados a disponibilizar em seus qua-
dros de cargos efetivos o limite mínimo de
20% das vagas e cargos públicos para ne-
gros, negras ou afrodescendentes. 

A proposta, encaminhada pelo Projeto de
Lei 45/2014, considera negros, negras ou
afrodescendentes as pessoas que se en-
quadram como pretos, pardos ou denomi-
nação equivalente, conforme estabelecido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), sendo considerada a au-
todeclaração. 

Os percentuais mínimos previstos apli-
cam-se à contratação de estágio profis-
sional desenvolvido pela Administração de
Niterói. Para investidura em cargos efeti-
vos ou estatutários os beneficiários das
cotas garantidas pelo presente projeto ne-
cessariamente deverão prestar concurso
público para seu ingresso no serviço pú-
blico. “A população negra sofre não ape-
nas discriminação no acesso as posições
de destaque na sociedade, como continua
sistematicamente compelida a ocupar as
posições inferiores e de menor remunera-
ção”, diz Gallo.

Henrique dos Santos Vieira Lima espera
instituir a campanha permanente de com-
bate ao machismo e valorização das mu-
lheres nas escolas públicas municipais de
Niterói. Em coautoria com os colegas
Paulo Eduardo Gomes e Renatinho, apre-
sentou o projeto de lei 18/2014 para que
cada unidade escolar crie uma equipe
multidisciplinar, com a participação de do-
centes, alunos, pais e voluntários, a fim de
promover atividades didáticas, informati-
vas, de orientação e conscientização
sobre os direitos das mulheres e de com-
bate ao machismo. 

Entre os objetivos da campanha estão a
prevenção e o combate à reprodução do
machismo nas escolas e fora delas; capa-
citação de docentes e equipe pedagógica
para a implementação das ações; e inclui-
são no Regimento Escolar de regras nor-
mativas que constranjam a prática do
machismo. 

“Em Niterói, o índice de violência contra as
mulheres é alarmante. A cidade ocupa o
nono lugar no ranking do Estado do Rio de
Janeiro no índice de violência contra a mu-
lher e está localizada ao lado de São Gon-
çalo, município que aparece em primeiro
lugar”, destacou Vieira.

Jayme Bittencourt Suzuki apresentou pro-
posta para criação de estacionamento gra-
tuito de bicicletas em shoppings centers,
hipermercados e grandes centros comer-
ciais. Conforme o projeto de lei 206/2013,
o objetivo é incentivar o uso de bicicletas
no município e garantir maior segurança
aos usuários, que terão local para guardar
seus veículos. 

A área deverá corresponder a, no mínimo,
3% do total de vagas destinadas para au-
tomóveis. Ainda conforme a matéria, a im-
plantação do bicicletário será totalmente
custeada pelo empreendedor e não pode
ter fins lucrativos. 

Os empreendimentos já licenciados ou em
funcionamento terão o prazo de 180 dias,
a contar da publicação desta lei, para
adaptar as instalações destinadas ao es-
tacionamento de veículos às exigências da
presente Lei. 

“Com o bicicletário estamos contribuindo
para que cada cidadão se conscientize da
importância do uso da bicicleta e amenize
os transtornos causados pelo número ex-
cessivo de carros”, justifica Suzuki. A fis-
calização do cumprimento desta Lei
caberá ao Poder Executivo Municipal.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

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

José Vicente Filho através do Projeto de
Lei 58/2014, espera que sempre que um
carro estiver para ser guinchado por es-
tacionamento em local proibido, deverá a
autoridade do trânsito fazer contato com
o proprietário, através do telefone cons-
tante do cadastro do veículo, advertindo-
o para que proceda à remoção imediata
do veículo sob pena de tê-lo rebocado
para um depósito.

O tempo máximo para a retirada do veí-
culo do local proibido será de dez minu-
tos após a comunicação.

Na impossibilidade de contato imediato
com o proprietário, o rebocador ou auto-
ridade do trânsito deverá comunicar ao
proprietário por telefonema e, na impos-
sibilidade desse contato, devidamente
comprovada por mensagem eletrônica
que estiver no cadastro do veículo.

“A presente proposição é sobre a neces-
sidade de dar maior transparência em Ni-
terói à atuação dos reboques que
apreendem veículos envolvidos em infra-
ções de trânsito, adequando esse serviço
aos centros mais avançados do mundo”,
justificou, assim, o seu projeto, o verea-
dor José Vicente Filho. 

Leonardo Soares Giordano apresentou o
projeto de lei 177/2014, que trata da polí-
tica de fácil visibilidade dos números nas
residências e estabelecimentos comerciais
em Niterói. Pela proposta, a numeração de
uma residência ou de um estabelecimento
deve estar instalada de forma visível para
a fácil localização do endereço por visi-
tantes, funcionários dos Correios, ambu-
lâncias e bombeiros. 

O não cumprimento dessa lei dever acar-
retar ao infrator as seguintes sanções:
“Notificação com prazo de 15 dias corridos
para o enquadramento; decorrido o prazo
e constatando o não cumprimento será co-
brada multa constante no Código Tributá-
rio Municipal; e em caso de reincidência,
aplicada em dobro e assim sucessiva-
mente”. 

“Essa visualização facilitada é importante,
principalmente, em momentos de emer-
gência na chegada de ambulâncias ou do
Corpo de Bombeiros ao seu objetivo, ou
até mesmo para facilitar a vida do carteiro
ou à chegada de visitantes. Trata-se de
uma demanda simples e a instituição de
uma política que só tem a beneficiar a
todos”, destaca o vereador Leonardo Gior-
dano.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Magaldi (SDD)

Carlos Alberto Pinto Magaldi é autor da Lei
Ordinária 2.725/2010, que teve origem em
seu projeto de lei 108/2012. A lei instituiu o
reaproveitamento de garrafas de politere-
flalato de etila, conhecidas como garrafas
PET, pelas escolas da Rede Municipal de
Ensino. 

A reciclagem desse material deve ter
como destino a confecção de anjos, obje-
tos de decoração natalina, entre outros,
com o objetivo de ornamentar a comuni-
dade onde está inserida a Unidade Esco-
lar e a cidade como um todo, dando-lhes
destinação final adequada, de forma a pre-
servar o meio ambiente. 

Conforme a lei, a Fundação e a Secretaria
Municipal de Educação ficam obrigadas a
desenvolver, implantar e manter progra-
mas de reciclagem desses produtos junto
à comunidade. “Atualmente, para a felici-
dade de todos nós, a preocupação com a
preservação do meio ambiente vem ga-
nhando mais e mais espaço entre as dis-
cussões dos mais variados meios da
comunidade, ou seja, uma questão que
vem sendo defendida por todos os seto-
res da sociedade, seja em âmbito munici-
pal, estadual, nacional e internacional”,
explica Magaldi.

2622-2911
Gabinete 41
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes em parceria com
os colegas do PSOL, é autor da proposta
de lei para instalação de placas fotovoltai-
cas para geração de energia elétrica em
novos prédios públicos. Protocolado com o
número 29/2014, prevê que nas edifica-
ções públicas da administração direta e in-
direta municipal deverão ser instaladas
placas para a geração de energia elétrica. 

A instalação dessas placas será obrigató-
ria apenas para as novas edificações,
construções e para aquelas que venham
a sofrer reformas estruturais. 

“A geração de energia a partir das chama-
das células solares fotovoltaicas trata-se
de alternativa sustentável aos poluentes
sistemas de produção elétrica. Igual-
mente, observa-se que o presente projeto
não cria, por si só, despesa para a admi-
nistração pública, uma vez que a obriga-
toriedade de instalação de placas
fotovoltaicas se dá apenas nas novas
construções e reformas estruturais, cujo
custo da obra certamente se dará por do-
tação orçamentária própria. Não se cria,
assim, qualquer despesa para a adminis-
tração pública devendo esta, apenas, ob-
servar a necessidade de instalação das
placas solares em novos projetos”, disse.

Priscila Souza Nocetti Costa, através do
projeto de lei 88/2014, elaborado em par-
ceria com os vereadores Bruno Lessa,
Tânia Rodrigues e Verônica Lima, pre-
tende permitir que as empresas conces-
sionárias de transporte coletivo que
compõem os consórcios TransOceânico
e TransNiterói possam parar, com o ob-
jetivo de embarcar e desembarcar pas-
sageiras mulheres, fora dos pontos de
ônibus fixos estabelecidos em lei, no ho-
rário da madrugada compreendido entre
as 23h e as 5h.

Essas paradas alternativas sempre se
darão junto ao meio-fio, observando-se a
legislação de trânsito pertinente em vigor. 

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

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores o projeto de lei
17/2014, instituindo o Programa de Cre-
ches Municipais para Idosos. 

Conforme o Artigo 2º da proposta de lei,
ficam as creches municipais determinadas
a atender idosos, a partir de 65 anos de
idade, com atendimento em horário co-
mercial das 7h às 18h. 

O atendimento será feito com acompa-
nhamento de nutricionistas e profissionais
das áreas de assistência social e pedago-
gia. As creches municipais para idosos
atenderão, exclusivamente, aqueles cuja
renda familiar não ultrapasse a quatro sa-
lários mínimos. A Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos é
que deverá administrar essas creches. 

“A concepção do envelhecimento ativo está
cada vez mais presente em nossos dias.
Nestes termos, há um movimento cres-
cente na sociedade brasileira de criação de
creches municipais para idosos em obser-
vância com o artigo 9º do Estatuto do Idoso
que garante proteção à vida e à saúde, me-
diante efetivação de políticas públicas so-
ciais”, justifica Paulo Henrique.

Paulo Henrique (PPS)

2620-3732
Gabinete 87
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Renatinho (PSOL) Rodrigo Farah (PMDB)

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas,
pelo Projeto de Lei 50.058, também assi-
nado pelos vereadores Henrique Vieira e
Paulo Eduardo Gomes, pretende que as
empresas que possuem salas para exibi-
ções cinematográficas sejam obrigadas a
realizar sessões de cinema inclusivo,
adaptadas para pessoas com deficiência
auditiva ou visual, viabilizado através da
interpretação em Linguagem Brasileira de
Sinais (LIBRAS), legenda e áudio-descri-
ção com periodicidade de, no mínimo,
uma vez por mês, observados critérios de
proporcionalidade e periodicidade das
sessões. 

A sessão inclusiva será reservada às pes-
soas com deficiência e seus acompa-
nhantes. Excepcionalmente as cadeiras
não preenchidas por este público poderão
ser aproveitadas pelo público em geral. 

“A áudio-descrição permite que o usuário
receba a informação contida na imagem
ao mesmo tempo em que esta aparece,
possibilitando que a pessoa desfrute inte-
gralmente da obra, seguindo a trama e
captando a subjetividade da narrativa, da
mesma forma que alguém que enxerga,
ocasionando com isso sua total indepen-
dência”, diz Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
da Lei 2.943/2012, sancionada e publi-
cada no Diário Oficial em abril de 2012,
dispondo sobre a destinação final ou pela
reciclagem dos produtos inservíveis pelas
empresas que tenham em sua atividade a
venda e a instalação de vidros automoti-
vos e por empresas do comércio varejista
de vidros em geral. 

As empresas poderão, para os fins desta
Lei já em vigor, efetuar a destinação final
ou a reciclagem dos vidros em instalações
próprias ou mediante contratação de ser-
viços especializados de terceiros. 

Ficam expressamente proibidos o despejo
de vidros juntamente com o lixo domés-
tico, comercial e industrial; também o lan-
çamento ou a disposição de vidros a céu
aberto; e o lançamento ou a disposição de
vidros em mananciais e em suas áreas de
drenagem, cursos d'água, lagoas, praias,
áreas de várzea, terrenos baldios, cavida-
des subterrâneas, poços e cacimbas. 

Também fica vedado o lançamento ou a
disposição de vidros em locais não ade-
quados, em áreas urbanas ou rurais; e o
armazenamento de vidros em locais ina-
dequados.

Rodrigo Flach Farah é o autor da Lei Mu-
nicipal 3.004/2013, promulgada pela Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores e pu-
blicada em 11 de janeiro de 2013 no Diá-
rio Oficial. Em seu artigo primeiro
determina como sendo obrigatória a pre-
sença de profissionais de odontologia na
equipe multiprofissional de todos os hos-
pitais públicos ou privados do município de
Niterói, para os cuidados da saúde bucal
dos pacientes em regime de internação
hospitalar. 

A obrigatoriedade, entretanto, alcança
apenas os hospitais públicos ou privados
de médio ou grande porte. Nas Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs) o profissional
especializado em odontologia será um ci-
rurgião-dentista e, nas demais unidades
profissionais de odontologia, outro com
qualificação para atuar nessa área. 

Protocolado inicialmente com o número
132/2012, recebeu parecer favorável da
Comissão Permanente de Saúde e De-
senvolvimento Social. Em seu artigo se-
gundo, informa que o descumprimento
desta lei implicará nas penalidades legais
aplicáveis pelos órgãos e entidades des-
tas atividades. Esta Lei poderá ser regula-
mentada para garantir sua fiel execução.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Waldeck Carneiro (PT)

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

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

O cartaz deverá ser afixado em local de
fácil visibilidade. 

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

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT)

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

O objetivo é estabelecer as diretrizes e
normas gerais, bem como os critérios bá-
sicos para assegurar, promover e prote-
ger o exercício pleno e em condições de
igualdade de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais pelas pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida, vi-
sando a inclusão e cidadania plena e efe-
tiva. 

Considera-se deficiência física alteração
completa ou parcial de um ou mais seg-
mentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apre-
sentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tripa-
resia, hemiplegia e hemiparesia. E,
ainda, ostomia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéti-
cas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções, deter-
mina o projeto da vereadora.

Verônica dos Santos Lima aguarda pare-
cer das comissões ao Projeto de Lei
66/2014 que obriga hospitais e maternida-
des de Niterói a prestarem assistência es-
pecial às parturientes em cujos filhos
recém-nascidos seja constatado, durante
o período de internação, qualquer tipo de
deficiência ou patologia crônica que impli-
que tratamento continuado. 

A assistência especial consiste em forne-
cer, por escrito, à parturiente ou a quem a
represente, informações sobre os cuida-
dos especiais a serem tomados com o
recém-nascido relativos à sua deficiência
ou patologia; e a listagem de instituições
especializadas na assistência à pessoa
com deficiência ou com patologia especí-
fica, públicas ou privadas. 

“O projeto em tela tem uma relevância no
momento de grande felicidade para uma
mãe, o momento do parto de seu filho ou
filha. Esse momento tem que ser de cele-
bração, de alegria, de informação e orien-
tação, para que essa alegria seja
prolongada por uma vida. O que vai ser
destacado com esse projeto de lei é a in-
formação imediata criando condições de
melhorar os cuidados com o recém-nas-
cido”, acredita Verônica.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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Há mais de dez anos que o Plenário Brígido Ti-
noco da Câmara de vereadores de Niterói
transforma-se em casa de bamba, terreiro de
fundo de quintal, quadra de roda e templo do
samba de raiz. Nesse dezembro não foi dife-
rente. Zé Katimba, parceiro de grandes nomes
da MPB, como Martinho da Vila e João No-
gueira; e Jorginho do Império, herdeiro do len-
dário Mano Décio da Viola; uniram vozes e
cadência ao jovem-revelação Guilherme Kauã,
de apenas 12 anos e fizeram a plateia cantar,
sambar e cultuar o Dia Nacional do Samba.

Para o vereador Carlos Magaldi, autor da lei
que criou o Dia do Samba em Niterói, o mo-
mento é para lembrar, reunir e cobrar.

— Lembrar que o samba e o carnaval são
eventos culturais importantíssimos na vida do
brasileiro. Reunir amigos novos e antigos em
torno do prazer e da diversão sadia. E cobrar
das autoridades a criação do Museu do Car-
naval, a volta dos desfiles para a Avenida Ama-
ral Peixoto e o resgate da memória histórica
desse que já foi o segundo melhor carnaval do
Brasil — conta Magaldi.

O carnavalesco Max Lopes, morador de Nite-
rói e hoje na Unidos de Vila Isabel, pediu mais
empenho das autoridades municipais.

— O samba e o carnaval têm retorno financeiro
certo, o aporte político deve ser maior. Eu fiz
três faculdades que não me serviram para
nada. Recebi na Assembleia Legislativa do Es-
tado uma homenagem recentemente, mas
aqui na Câmara de Niterói me sinto em casa.
É a cidade que escolhi para viver e aqui vou
morrer — disse Max, que fugia das aulas no
Colégio Militar para ir aos ensaios da Unidos
da Tijuca.

Já Miro Ribeiro, apresentador do programa “Vai

dar samba”, da Rádio Manchete, defendeu o
que chamou de a maior festa popular a céu
aberto do mundo.

— Se o carnaval de Niterói voltar a ser forte
como antigamente, as escolas não precisarão
mais atravessar a Baía de Guanabara, só se
quiserem  — acredita Miro.

O comunicador da Rádio Nacional e jurado
mais antigo do Prêmio Estandarte de Ouro,
criado pelo jornal O Globo, Adelzon Alves,
disse que o sambista precisa difundir a ideia
de que samba não é só lazer.

— Ele é gerador de riquezas. Nenhum seg-
mento musical tem mais poder de gerar negó-
cios do que o samba, o carnaval, o desfile das
escolas. Numa cidade como Niterói receber
pequenos recursos 15 dias antes do carnaval
é um desrespeito com as escolas da cidade. A

cultura não precisa de favor, mas de reconhe-
cimento — afirmou  Adelzon.

Como parte das comemorações ao Dia Nacio-
nal do Samba, foram prestadas homenagens
às figuras que fazem o carnaval. Medalhas, tro-
féus, títulos de cidadão niteroiense e diplomas
de Amigo do Samba foram distribuídos. Entre
os vereadores, também presentes o presidente
Paulo Bagueira, José Vicente Filho e Paulo
Eduardo Gomes.

Participaram, ainda, o presidente de honra da
UESBCN, Ito Machado; o carnavalesco da Vi-
radouro, João Vitor, que recebeu o Título de
Cidadão Niteroiense pelas mãos de Bagueira;
o jornalista Carlos Ruas, homenageado por
Magaldi; o jornalista e pesquisador do carna-
val Mário Dias; e Dona Geralda, fundadora da
Escola de Samba Sabiá, da Vila Ipiranga, a
primeira escola de Niterói. 

Samba
tem seu dia

festejado
na Câmara

O plenário da Câmara de Vereadores vira uma autêntica roda de samba comandada por Jorginho do Império

Zé Katimba e Jorginho do Império dão um show especial nas hormenagens pelo Dia do Samba em Niterói
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Em período de festas natalinas, quando os espíritos tendem ao
desarmamento, nada mais propício que Câmara em Revista
apresente aos leitores a origem da Medalha Legislativa Muni-
cipal do Mérito São Francisco de Assis, a ser conferida
em homenagem a todo médico veterinário e de-
mais pessoas que se destaquem com seus
feitos em prol do bem-estar e da defesa
dos direitos dos animais.

Proposta pelo vereador Gezivaldo
Renatinho Ribeiro de Freitas, atra-
vés do decreto de resolução 3.036,
de 25 de setembro de 2012, a
honraria deve ser conferida a ci-
dadãos nacionais ou estrangeiros,
sem distinção de sua origem, reli-
gião ou credo político. A medalha de-
verá ser entregue, preferencialmente,
em sessão solene da Câmara Municipal,
no dia 9 de setembro de cada ano, data em
que se comemora o Dia do Médico Veterinário.

Diz o texto aprovado que a medalha será cunhada em prata,
em círculo de 30 milímetros de diâmetro, com a espessura de dois mi-
límetros e filete protetor nas bordas, com as seguintes características:
no anverso, o patrono da medalha e a insignia de protetor dos animais;
e, no reverso o nome da Câmara sobre ramo de café.

Ainda segundo a justificativa, Giovanni di Pietri nasceu em Assis, na
Itália, entre 1181/1182. Seu pai, Petri Bernardone, era um comerciante
bem sucedido e viajava, constantemente, para a França a fim de tra-
zer mercadorias para comercializá-las. Devido ao sucesso nos negó-
cios, o pai de Giovanni resolveu mudar o nome do filho para Francisco
a fim de homenagear o local de realização dos grandes negócios.

Francisco, como passou a ser chamado, era jovem, rico, alegre, par-
ticipava de festas à noite. Era, na verdade, um boêmio. Vivia intensa-
mente tudo aquilo que a vida lhe proporcionava, sem maiores
preocupações. Em 1198, em busca de fama e mais dinheiro, Francisco
participou de uma guerra na cidade da Pérsia, porém esta não saiu

como planejada, e ele foi preso.

Ao voltar para casa, Francisco adoeceu devido à fraqueza, con-
sequência dos tempos de prisão. A partir deste momento

passou a pensar e agir de forma diferente. Rejei-
tou o dinheiro e as coisas mundanas, vol-

tando-se para a reflexão profunda sobre
valores de vida e orações. Vendeu

todas as mercadorias para doar di-
nheiro aos pobres, oprimidos e le-
prosos, bem como se dedicou ao
bem estar dos animais e da natu-
reza de maneira geral.

O pai de Francisco, inconformado
com as atitudes do filho, inclusive a

de ver seu dinheiro sendo investido
na reforma de uma pequena igrejinha,

exigiu que o filho renunciasse aos bens
paternos, deserdando-o. Após o conflito

entre Francisco e o pai, o jovem resolveu in-
gressar de vez para a vida religiosa, fundando a

Ordem dos Frades Menores e a Ordem Terceira.

A Ordem Franciscana cresceu, se expandindo para Alemanha, Hun-
gria, Espanha, Marrocos e França. Francisco continuou com suas an-
danças a espalhar sua fama. Morreu em 3 de outubro de 1226. Foi
canonizado em 1228 por Gregório IX e seu dia é comemorado em 4 de
outubro, quando também se comemora o Dia Mundial dos Animais,
sendo ele considerado por todos o santo protetor dos animais.

“O homem que nasceu na riqueza, morreu nu, despido daquilo que o
mundo material pode lhe oferecer. Porém, morreu na riqueza espiritual,
atuando na defesa dos seres humanos mais pobres e dos animais, dei-
xando para nós seus escritos e ensinamentos. Foi com tamanha dedi-
cação que Francisco de Assis se despiu da fartura, da riqueza material
para dedicar-se, principalmente, aos animais, o que nos reporta a estes
médicos veterinários lutadores e todos os demais defensores”, justificou,
assim, a criação da medalha o vereador Gezivaldo Renatinho, que pre-
side a Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

Francisco,  o patrono dos
defensores dos animais
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