
Portador de 
Deficiência vai
ter seu estatuto
O Legislativo niteroiense também
elabora suas propostas para incluir
no Estatuto do Portador de Defi-
ciência que está sendo discutido
em todo o país. Página 7

Espaço Cinema
volta a contar
história do país
O documentário “Dossiê Jango”,
sobre a vida do ex-presidente João
Goulart, reabriu as sessões gratuitas
do Espaço Cinema, às quartas-feiras
no auditório Cláudio Moacyr. Pág. 15
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Orçamento e
Plano Plurianual
em discussão
A Câmara de Vereadores realizou
em outubro as primeiras audiências
públicas sobre o Plano Plurianual
2014/2017 e a Lei Orçamentária
Anual para o próximo ano. Pág. 6

A audiência pública  convocada para debater a reabertura da emergência do Hospital Universitário An-
tônio Pedro para entrada espontânea de pacientes, ao contrário do que ocorre há quatro anos, quando
somente são atendidos casos referenciados e de alta complexidade, movimentou o plenário da Câmara
de Vereadores, atraindo manifestantes cobrando o direito irrestrito da população à saúde. A direção do
Antonio Pedro defendeu manter o hospital como está, a menos que, segundo o diretor Tarcisio Rivello,
seja feito um consórcio envolvendo o Município, o Estado e a União, sem gerência de organizações so-
ciais ou privatização dos serviços, para um atendimento regionalizado do pronto-socorro. Págs. 2 e 3

Quase 15 mil páginas de documentos, parece-
res técnicos e transcrição de depoimentos vão
se resumir a mais de 300 páginas do relatório
final da  Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Transportes (CPI dos Ônibus), que deverá con-
cluir os trabalhos até 15 dezembro, afirma o re-
lator Luiz Carlos Gallo. Página 4 O ex-procurador geral Bruno Navega  diz que a PGM não analisava tarifas

CPI dos
ônibus está perto
do ponto final

Pela reabertura do Antonio Pedro

Saúde feminina
ganha destaque
no Legislativo
A saúde da mulher foi debatida por
médicas, vereadoras e ativistas. Ni-
terói é o município do Estado com
maior número de mulheres for-
mando sua população  Página 5
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Comissões Permanentes:

Reabrir ou não a emergência do Hospital Universitá-
rio Antônio Pedro (Huap) para entrada espontânea,
como deseja a população; manter a emergência re-
ferenciada para atender apenas demandas com en-
caminhamento, como pretende a direção da unidade;
manter um hospital de perfil regionalizado priorizando
o ensino da medicina ou chegar a um meio termo
que contemple todas as partes. Esses foram os prin-
cipais temas abordados durante a audiência pública
realizada na Câmara que lotou o plenário com auto-
ridades de saúde, representantes de entidades da
sociedade civil, vereadores e demais interessados.

A audiência foi proposta pelo vereador Leonardo
Giordano e colocou lado a lado as visões opostas do
diretor-geral da unidade, Tarcísio Rivello; e do secre-
tário municipal de Saúde, Chico D’Ângelo. Em lugar
de um representante da classe médica, o Huap levou
a procuradora federal Fátima Teixeira, da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF). Ela falou sobre nú-
meros e leis, dizendo que, hoje, o hospital precisaria
de R$ 27.210 milhões por mês para manter a emer-
gência aberta. Questionou a validade da Lei munici-
pal número 5, de 1964, invocada pela Câmara.

—  A deliberação diz que o atendimento deve ser feito
apenas aos comprovadamente pobres o que, com a
implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS, tor-
nou-se fora de propósito. Em 1964 a população de
Niterói era de apenas 264 mil habitantes, hoje o Huap
tem uma clientela de quase dois milhões de pessoas
na Região Metropolitana II — afirmou a procuradora.

O diretor Tarcísio Rivello não concorda com a afir-
mação de que a emergência está fechada e defende
a discussão de um pacto.

— O Huap tem como finalidade o ensino e trabalha-
mos no atendimento da média e da alta complexi-
dade. Não vou abrir a emergência para tirar espinhos
de um paciente. Niterói precisa de uma emergência
pública municipal em condições. O que temos que
discutir aqui é a rede de atendimento e seu território.
Nossa demanda para internações é basicamente

2 — Outubro de 2013

Câmara d
emergência
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para a oncologia e, depois, não temos para onde
levar o paciente — diz Tarcísio.

Na avaliação do diretor, para que a emergência
seja regionalizada e espontânea é necessária a
formação de um consórcio público, envolvendo
o Município, o Estado e a União, sem privatiza-
ção dos serviços ou gerência de organizações
sociais. Para Sídio Machado, do movimento
SOS Huap, é importante formar médicos para
atuarem na baixa, média e alta complexidade.
“Só a mobilização da sociedade pode reabrir a
emergência”, acredita ele.

Secretário anuncia melhorias na rede
Anunciando um novo Hospital Municipal Carlos
Tortelly para 2014, o secretário Chico D’Ângelo
lembrou que o fechamento da emergência do
Huap tem criado sérias dificuldades para a lo-
gística do atendimento médico em Niterói.

— Quando fui secretário pela primeira vez a
rede estava mais estruturada, agora a situação
que encontramos é outra. O fim da CPMF
(Contribuição Provisória sobre a Movimentação

Financeira) também contribuiu para agravar o
quadro em todo o país. No entanto, apesar de
todas as dificuldades que existem, nossas uni-
dades que fazem atendimento 24 horas estão
abertas, funcionando e atendendo a todos.
Conseguimos negociar com o Ministério da
Saúde e os recursos que teriam que ser devol-
vidos ao Governo Federal por não terem sido
utilizados nas obras do Carlos Tortelly foram li-
berados. O Getulinho (Hospital Getúlio Vargas
Filho, que atende crianças) está em obras e
vamos requalificar a Unidade de Pronto Aten-
dimento Mário Monteiro, na Região Oceânica.
A perspectiva é boa, mas não podemos abrir
mão do Antônio Pedro — disse.

Huap tem prédio para emergência
Ex-chefe da Emergência do Antônio Pedro, o
médico Máximus Santiago, lembrou que o hos-
pital já tem um prédio construído desde 1990
para esta finalidade.

Participaram da audiência pública Fabiano Maia,
presidente da Federação das Associações de
Moradores de Niterói (Famnit); os vereadores

Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comissão
de Saúde da Câmara; Pastor Ronaldo, Renati-
nho, Paulo Henrique e Bruno Lessa, além de ou-
tras autoridades de saúde e convidados.

Por lei, Huap tem que manter emergência
A mensagem-executiva número 02, do ano de
1964 (que deu origem ao projeto de lei 05/1964)
autorizou o prefeito Sylvio Lemos Picanço a doar
à UFF os “bens imóveis e móveis que consti-
tuem o patrimônio do Hospital Municipal Antônio
Pedro”. A autorização dada pela Câmara definiu,
entretanto, em seu artigo 2º, que os serviços de
urgência fossem mantidos. 

Segundo Giordano, o Antônio Pedro apresenta
um histórico de referência em Niterói e em mu-
nicípios vizinhos e tem uma legislação que re-
força o caráter e a necessidade do pleno
funcionamento de sua emergência. “Como con-
dição para que lhe fosse doado o hospital, a UFF
é obrigada a atender gratuitamente a população
pobre da cidade, isso consta nas cláusulas de
doação remetidas, inclusive, ao Ministério da
Saúde”, ressaltou o vereador.   
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Quase 15 mil páginas de documentos e
transcrição de depoimentos de autoridades e
empresários de transportes; pareceres de
quatro técnicos designados especialmente
em apoio ao trabalho de relatoria e a previ-
são de chegar ao documento final com mais
de 300 páginas a  Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos Transportes deverá con-
cluir os trabalhos até 15 dezembro, afirma o
relator Luiz Carlos Gallo.

— Podíamos prorrogar o prazo final do re-
latório por mais 90 dias, mas optamos por
apenas 45 dias e estamos trabalhando
para terminar antes do prazo previsto.
Quero distribuir uma cópia do documento a
todos os vereadores uma semana antes de
ser votado em plenário. O conjunto dos ve-
readores tem que saber o que vai votar

com antecedência para que uma reflexão
calma possa ser feita — disse o relator.

Na última rodada de depoimentos, retor-
nam para novos questionamentos o ex-se-
cretário municipal de Serviços Públicos,
Trânsito e Transportes, José Roberto Mo-
carzel; e o ex-presidente de Niterói Trân-
sito e Transportes (NitTrans), Sérgio
Marcolini. Os membros da CPI entenderam
que “ficaram alguns pontos obscuros” nos
depoimentos de ambos.

— Não vamos fazer caça às bruxas nem cru-
cificar ninguém; nem deste, nem de governos
anteriores. Mas vou manter minha posição de
isenção total no texto final do relatório. Não
vou aceitar interferências externas. Quero
propor soluções alternativas, tanto para a mo-

bilidade urbana quanto para a possibilidade
de mudanças no cálculo que determina o
valor da passagem — disse o vereador Gallo.

Com os novos depoimentos de Mocarzel e
Marcolini a fase de coleta de dados estará en-
cerrada. Uma cópia do relatório será reme-
tida ao Poder Executivo. O relator espera que
a CPI possa contribuir para que a fiscaliza-
ção dos órgãos ligados ao setor de transpor-
tes “seja mais eficiente e que a mudança de
atitude traga benefícios à população”.

Além de Gallo na relatoria, fazem parte da
Comissão os vereadores Bruno Lessa, na
presidência; Verônica Lima, Henrique
Vieira e José Vicente Filho, como membros
efetivos; e Beto da Pipa e Priscila Nocetti,
na suplência.

Luiz Carlos Gallo teve que ler 15 mil páginas de documentos e depoimentos para relatar a CPI dos Ônibus

Este mês prestaram depoimentos à CPI o procurador Bruno Navega, que
esteve à frente da Procuradoria-Geral do Município (PGM), entre 2009 e
2012; o presidente da Niterói Trânsito e Transportes (NitTrans), coronel
PM Paulo Afonso Cunha; e do vice-presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Transporte Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial
do Cabo (Sintronac), Rubens dos Santos Oliveira, acompanhado do di-
retor financeiro, Joel da Silva Borges; e os ex-presidentes da Comissão
Municipal de Licitação, Mario José Guimarães Dias e Élcio Nunes Dias.

Navega disse que, antes da atual concessão, nenhum dado relativo ao
reajuste das tarifas passava pela análise técnica da PGM. Informou,
ainda, que por decisão do Ministério Público e para a implantação do Pro-
jeto Jaime Lerner, era necessária nova licitação de linhas de ônibus. Sem
se esquivar de qualquer pergunta, o ex-procurador disse que, nas reu-
niões em que participou, nunca viu o ex-secretário José Roberto Mocar-
zel discutindo reajuste de passagens e que planilhas “jamais passaram
pela PGM” durante sua gestão na Procuradoria.

Por sua vez, o coronel Paulo Afonso, bem humorado, comunicativo e
também sem fugir de qualquer pergunta, enfatizou que não cabe ao órgão
que dirige alterar cláusulas contratuais.

— Romper ou alterar um contrato de concessão de 20 anos é mais difí-
cil do que anular um casamento. A redução do preço das tarifas não pode
ser feita administrativamente, é uma definição contratual. Somente com
uma decisão política, como a que aconteceu em junho, é que pode ser
reduzida — disse Paulo Afonso.

Representantes do Sindicato dos Rodoviários informaram que não foram
ouvidos quando da formação dos consórcios, “nem para sugerir a cons-
trução de banheiros nos pontos finais”. 

— Nunca fomos convocados para opinar sobre o plano de transpor-
tes da cidade, queremos assento na Jari, como acontece em São
Gonçalo, Itaboraí e outros municípios – destacaram.

Depoimentos sobre o cálculo de tarifas  

CPI dos
ônibus perto do 
ponto final 

na Câmara
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O Curso de Capacitação, Reciclagem e
Qualificação que está sendo ministrado na
Câmara foi aberto pelo presidente do Legis-
lativo, vereador Paulo Bagueira, e pelo se-
cretário municipal de Fazenda, César
Barbiero. A parceria entre a Câmara e a Pre-
feitura de Niterói visa atender as exigências
da nova contabilidade aplicada para o setor
público, de acordo com normas do Tesouro
Nacional.

— Quarenta vagas estão sendo destinadas

a técnicos do Executivo e 20 para a Câmara.
Uma empresa contábil é responsável pelo
curso que segue os moldes dos instrumen-
tos utilizados pelo setor privado — explicou
Bagueira ao receber os servidores dos dois
poderes que formam a primeira turma.

O curso foi dividido em módulos. Numa
etapa, funcionários dos almoxarifados estão
sendo treinados; em outro dia, apenas o pes-
soal da contabilidade, e assim por diante. “É
uma forma de tirar dúvidas comuns aos se-

tores com atividades semelhantes”, disse o
secretário César Barbiero.

 — No futuro, todos os departamentos esta-
rão interligados em tempo real. Um acom-
panhando o que o outro faz e o contribuinte
também. O Tesouro Nacional fala em se atin-
gir os padrões internacionais de contabili-
dade. É o padrão Fifa chegando às contas
públicas, o que será bom para todos”, disse
Maurício Lindgren, diretor de Orçamento e
Finanças da Câmara. 

Servidores
se preparam
para nova
contabilidade Servidores da Prefeitura e da Câmara participam da primeira aula do curso sobre contabilidade pública

Niterói é o segundo município com a população mais idosa do Estado
e o primeiro em número de mulheres. Para cada menino que nasce,
chegam mais seis meninas. Em pleno Outubro Rosa, o mês usado para
chamar atenção à prevenção ao câncer de mama, a saúde da mulher
em seus múltiplos aspectos foi discutida no plenário da Câmara. 

Audiência pública convocada pela vereadora Verônica Lima, reuniu no
plenário Célia Bragança, diretora da Policlínica de Especialidades Malu
Sampaio; Marcilene Souto, da Coordenação Municipal de Políticas para
as Mulheres; Ana Pimentel, uma das coordenadoras da Marcha Mun-
dial das Mulheres; Thereza Cypreste, da Associação dos Amigos da
Mama (Adama); e Adriana Cersózimo, diretora da Maternidade Muni-
cipal Alzira Reis Vieira Ferreira.

— O longo tempo em que Niterói ficou sem representante feminina no
Legislativo foi muito ruim para as mulheres. Houve, por exemplo, re-
dução do número de vagas nas creches municipais. Estamos reabrindo
o processo de escuta e de reivindicações a serem encaminhadas à
Prefeitura. A área de Atenção Básica da Secretaria de Saúde é funda-
mental para o atendimento à mulher — ressaltou Verônica.

Construir uma rede de amigas da mulher para ajuda mútua e enfren-

tamento das graves questões como obesidade, diabetes e alto índice
de abortos com mortes ou sequelas foi a proposta de Ana Pimentel.
“Há uma nova orientação sobre o que é saúde sendo ditada pelo mer-
cado da beleza. O uso de determinado cosmético não pode ser definido
como saúde; estão impondo novos padrões. Os programas de saúde
são importantes, mas não se pode resumir a saúde da mulher a ape-
nas esse ponto”, disse.

Apesar de todas as campanhas de conscientização, 30% dos partos
realizados na maternidade municipal são de mães adolescentes.

— A construção da maternidade foi uma luta de 12 anos e demanda de
três Conferências de Saúde. Desde 2004 já realizamos mais de 14 mil
nascimentos de baixo risco. Nossa meta é estarmos preparados para
atender a média complexidade. A Alzira Reis surgiu para ser diferen-
ciada por conta do tratamento humanizado. Temos 18 leitos, sala de
apoio ao aleitamento e até um cartório que já expediu mais de três mil
certidões de nascimento — relatou a diretora Adriana.

Mulheres e idosos
são maioria em Niterói

Marcilene, Adriana, Célia, Verônica, Ana e Thereza debatem sobre saúde da mulher
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Orçamento
e planos de

governo 
em discussão

As primeiras audiências públicas sobre o
Plano Plurianual (PPA) para o período
2014 a 2017 e a Lei Orçamentária Anual
(LOA) para o próximo ano foram realiza-
das em outubro pela Câmara. Organiza-
das pela Comissão de Fiscalização
Financeira, Controle e Orçamento, presi-
dida pelo vereador Vitor Júnior, atendem a
determinação do Estatuto das Cidades e
são em total de três cada uma. 

As próximas serão realizadas em 18 de
novembro e 2 de dezembro, sobre a LOA;
e 13 e 28 de novembro para a PPA. 

Emendas dos vereadores e da sociedade
civil para o PPA e a LOA serão aceitas
pela Comissão até as 17 horas dos dias 2
e 5 de dezembro, respectivamente.

Durante a audiência da LOA, o secretário
municipal de Fazenda, César Barbiero,
destacou a perspectiva de aumento da ar-
recadação por conta de uma gestão fiscal
mais eficiente.

— A modernização da máquina pública, a
busca de fontes alternativas de custeio e
a transferência de repasses do Estado e
da União, fazem com que a receita seja
maior. Para 2014 as novas regras de con-
trole contábil farão uma pequena revolu-
ção na formulação e execução da peça
orçamentária — diz Barbiero.

Na avaliação do secretário, a LOA 2014
já reflete o planejamento executado ao
longo de 2013; “ainda longe do ideal por
conta da deficiência herdada pela má-
quina”. 

Em relação a 2013 deverá haver no pró-
ximo exercício um aumento da receita re-
corrente de R$ 1.476 bilhão para R$
1.686 bilhão, prevê a LOA.

Durante a audiência da PPA para o pe-
ríodo 2014 a 2017, a subsecretária muni-
cipal de Planejamento e Gestão, Lúcia
Helena Nascimento, e técnicos da Secre-
taria apresentaram as propostas e expli-
caram os mecanismos do PPA.

— Trabalhamos com quatro eixos que são
sustentabilidade, modernidade, inclusão
social e gestão pública. A lei visa respon-
der ao que Niterói precisa, que tipo de
serviços prestamos, qual o desenvolvi-
mento que promovemos e discutir a qua-
lidade dos serviços que oferecemos —
explicou Lúcia Helena.

Acrescentou a subsecretária de Planeja-
mento e Gestão ser “importante ressaltar
que os valores do PPA são apenas esti-
mativas de investimento”. Isto porque são
as leis Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Orçamentária Anual (LOA) que vão defi-
nir o investimento final. 

— No PPA alocamos recursos, assegura-
mos a continuidade administrativa e rela-
cionamos ações de governo — disse
Lúcia Helena.

O PPA tem como objetivo estabelecer
para o período os programas com seus
respectivos objetivos e metas da Admi-
nistração Pública Municipal, para as des-
pesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos pro-
gramas de duração continuada.

O secretário César Barbiero fala sobre o orçamento municipal ao lado dos vereadores Cal e Vitor Junior

Orçamento para 2014

R$ 345
milhões
para programas da 
área de  Saúde 

R$ 323
milhões
para programas da 
área de  Educação

R$ 19
milhões
para programas da
área de Segurança

R$ 22
milhões
para programas da
área de Habitação

Receita própria em 2014

R$ 237
milhões
Arrecadação do IPTU

R$ 261
milhões
Arrecadação do ISS
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Estatuto do
Portador de 

Deficiência
em exame

Debater o Estatuto do Portador de Deficiência
(EPD) que está sendo discutido em todo pais,
suas consequências e as alternativas para
adaptá-lo à realidade foi o tema de audiência
pública na Câmara de Vereadores. Convo-
cada pela vereadora Tânia Rodrigues, levou
ao plenário autoridades e pessoas portado-
ras de deficiência. “O EPD, que está trami-
tando no Congresso Nacional, pretende não
só condensar as leis existentes no país volta-
das às pessoas com deficiência, mas também
alterá-las. Algumas podem trazer prejuízos a
esse segmento, e Niterói pode, efetivamente,
contribuir nessa discussão”, ressaltou Tânia.

Alexandre Câmara, da Coordenadoria de
Acessibilidade de Niterói, disse que o Esta-
tuto precisa sair do papel, mesmo que não
seja o ideal. “Sem ele todas as outras leis

ficam travadas. O EPD foi pensado de cima
para baixo e temos que melhorar o texto. A
tecnologia torna maior ou menor a deficiên-
cia, mas não acaba com ela”, disse Alexan-
dre, que é deficiente visual. 

Outro ponto enfocado por Alexandre foi a
questão da Educação. “É uma área pouco
contemplada no EPD. O momento é de am-
pliar direitos. Não basta dizer, por exemplo,
que as escolas não podem recusar o defi-
ciente; mas que ela tenha condições de aten-
der ao deficiente”, disse.

Bruno Ribeiro, da Comissão de Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), lembrou que o Estatuto “não se so-
brepõe à Constituição. A OAB quer ser um
instrumento participativo na discussão”. 

Gestor de Convênios e Contratos da Asso-
ciação Niteroiense dos Deficientes Físicos
(Andef), Anderson Lopes focou a questão
dos transportes públicos. “O transporte não
é para todos no Brasil. Em nenhum lugar do
mundo transporte de massa é feito por ôni-
bus. A lei diz que até o final de 2014 os ôni-
bus sejam totalmente adaptados em todo o
país, e isso ainda está longe de acontecer”,
disse.

Participaram também os vereadores Renati-
nho, presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara; Paulo Henrique de
Oliveira, presidente da Comissão de Educa-
ção; o ex-vereador Alaor Boschett, chefe de
gabinete da vereadora Tânia; representan-
tes de entidades civis; e atletas paralímpicos
patrocinados pela Andef.

Renatinho, presidente da Comissão de Direitos Humanos, ressalta a importância do novo Estatuto

O vereador Paulo Henrique de Oliveira, pre-
sidente da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Formação Profissional da Câ-
mara, entregou Moção de Congratulação e
Aplausos à Associação Niteroiense dos De-
ficientes Físicos (Andef). A honraria foi con-
cedida pela passagem do 32º aniversário de
fundação e pela atuação da entidade “fa-
zendo a diferença” na vida das pessoas com
deficiência física. A moção foi recebida pela
vereadora Tânia Rodrigues, uma das funda-
doras da instituição.

A Andef foi criada em 31 de agosto de 1981

para desenvolver
ações que garantam
a promoção dos di-
reitos das pessoas
portadoras de defi-
ciência física. “É
uma organização
sem fins lucrativos,
reconhecida nacio-
nal e internacional-
mente como uma das maiores entidades no
segmento em que atua. Empenhada em
efetivar ações que contribuam para a me-
lhoria da qualidade de vida, tem como prin-

cipais metas de trabalho a elevação da au-
toestima e o aumento dos níveis de auto-
nomia do deficiente”, destacou o vereador
Paulo Henrique.

Andef recebe
Moção de Aplausos

Tânia Rodrigues recebe Moção entregue por Paulo Henrique para a Andef
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
apresentou o projeto 234/2013 sobre a
obrigatoriedade de pessoas físicas e ju-
rídicas que desenvolvem atividades po-
luidoras contratar profissional com
formação em meio ambiente. O profis-
sional deverá ser engenheiro ou gestor
ambiental com especialização em meio
ambiente; tecnólogo com gestão am-
biental, de acordo com a atividade de-
senvolvida e o porte da pessoa jurídica. 

Para os fins desta lei, entende-se por po-
luição a degradação ambiental resultante
de atividade que, direta ou indireta-
mente, prejudique a saúde, a segurança
e o bem-estar da população; crie condi-
ções adversas às atividades sociais e
econômicas; afete a biota; as condições
estéticas ou sanitárias do meio am-
biente; lance matérias ou energia em de-
sacordo com os padrões ambientes
estabelecidos.

“O projeto objetiva proteger e prevenir os
danos a serem causados por tais em-
presas. A medida garantirá que o Execu-
tivo diminua os acidentes com passivos
ambientais, através de controle eficaz
sobre a emissão de poluentes”, diz Paulo
Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apre-
sentou a Moção de Congratulação e
Aplauso, protocolada com o número
403/2013, à senhora Maria José do Nas-
cimento Araújo, que é reconhecida em
todo o município por seu trabalho voltado
aos mais carentes e pelos serviços pres-
tados às comunidades, em especial no
bairro do Fonseca. 

“Maria é daquelas pessoas pela qual nos
apaixonamos de imediato, assim que co-
nhecemos. Viúva, mãe de seis filhos e,
hoje com 77 anos, dedicou toda a vida a
fazer o bem, sem cobranças, com com-
prometimento total. Movida apenas pelo
amor ao próximo”, justifica o vereador
Andrigo. 

Também é dele a Indicação Legislativa
2.919/2013 sugerindo ao Poder Execu-
tivo Municipal providências no sentido de
realizar poda de árvores. O trabalho de-
verá ser feito em toda a extensão da Tra-
vessa Glória, no Fonseca. “Com os
galhos encobrindo os postes a sensação
de insegurança é ainda maior. À noite o
local fica muito escuro e propício à ação
de marginais; moradores já foram assal-
tados em função dessa escuridão”, res-
salta Andrigo.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
deu entrada na Secretaria da Mesa Dire-
tora do Legislativo ao Requerimento de
número 252/2013. O vereador, que pre-
side a Comissão Permanente de Urba-
nismo, Obras, Serviços Públicos,
Transportes e Trânsito, pede ao Poder
Executivo Municipal através do órgão res-
ponsável, informações sobre 176 autono-
mias de taxi que estão retidas na Niterói,
Trânsito e Transportes (NitTrans). 

Alega o vereador, ao justificar o requeri-
mento apresentado, que Niterói necessita
de um maior número de táxis em circula-
ção.

Também é de Beto da Pipa o Projeto de
Lei 172/2013 modificando o nome da Rua
D, com acesso pela Rua Carolina Alves,
no Largo da Batalha (Região de Pendo-
tiba). Pela iniciativa a via passa a se cha-
mar Rua Moyzes Souza.

“Morto no ano de 2006, o senhor Moyzes
Souza era muito querido, muito amigo de
todos os moradores do local que, conster-
nados e sentidos com o falecimento, que-
rem homenageá-lo com o nome da rua
onde viveu, cresceu e conquistou amigos”,
explica Beto da Pipa.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é
autor da indicação legislativa 2.664/2013
para que seja enviado à Prefeitura de Ni-
terói pedido de asfaltamento da Rua Re-
pórter César Donatel (antiga Rua 33),
em Itaipu, na Região Oceânica. No texto
de encaminhamento da matéria, o ve-
reador  solicita providências imediatas
junto à Empresa de Moradia, Urbaniza-
ção e Saneamento (Emusa) para a exe-
cução da referida obra. 

“Justifica-se a presente indicação de
minha autoria, em virtude de que a essa
rua atualmente se encontra atendida
com obras de saneamento básico;
porém, ainda são precárias as condições
de habitabilidade e locomoção em vir-
tude de ser uma rua de terra. Por conta
disso, os moradores têm que conviver
com muita poeira em dias de sol e,
quando chove, vem o problema da lama
causando transtornos aos usuários e
moradores”. 

Acrescenta o vereador Milton Cal que a
inclusão dessa rua de Itaipu no Pro-
grama Asfalto na Porta, desenvolvido em
parceria da Prefeitura com o Governo do
Estado, “seria recebida com grande sa-
tisfação pela comunidade local”.

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite
legal do Projeto de Lei 76/2013 autori-
zando os poderes Executivo e Legislativo
municipais a implantarem o Diário Oficial
(DO) único em Niterói. 

O DO Parte I, conterá todos os atos do
prefeito, das secretarias municipais, das
administrações regionais, das fundações,
das empresas de economia mista e das
autarquias, leis sancionadas pelo Execu-
tivo, contratos e termos aditivos. 

A Parte II, conterá os atos do presidente
da Câmara, da Mesa Diretora, além de
todas as proposições legislativas e leis
sancionadas pelo Legislativo, devendo
também conter todas as falas, discursos e
apartes dos vereadores em plenário. 

“A presente proposição visa a permitir uma
maior modernidade administrativa, facili-
tando a gestão e transparência dos atos
praticados pelo Executivo e pelo Legisla-
tivo. Hoje em dia, o Poder Executivo pu-
blica seus atos em um determinado jornal
da cidade e o Poder Legislativo em outro”,
destaca Lessa. As despesas decorrentes
dessa lei, se aprovada, correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário.

Bruno Lessa (PSDB) Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do Projeto de Lei 30/2013, que determina
a todos os estabelecimentos comerciais
que trabalham com alimentação, como
restaurantes, lanchonetes e bares, por
exemplo, a obrigatoriedade de instalar
rampas de acesso para todas as pessoas
portadoras de deficiência física. 

Esses estabelecimentos também terão
que adaptar ou construir, no mínimo, um
banheiro masculino e um feminino para o
uso de portadoras de deficiência física.

“O projeto de lei apresentado por meu
mandato destina-se a garantir o acesso a
todos os deficientes físicos nos ambientes
acima elencados, bem como garantir a co-
modidade quando estiverem usufruindo
dos serviços prestados”, afirma Emanuel. 

Quem não cumprir a lei, caso seja apro-
vada, estará sujeito a multas previstas no
Código Tributário Municipal na primeira
autuação, dobrando em caso de reinci-
dência. Diz ainda o texto que, após a ins-
tauração de processo administrativo em
caso de reincidência, o alvará poderá ser
cassado pela Prefeitura. Emanuel Rocha
integra a Mesa Diretora da Câmara ocu-
pando a segunda Secretaria.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80

30_OUTUBRO_2013 Revista Camara_CAMARA Niteroi_OUTUBRO 2013  19/11/2013  17:11  Página 9



10 — Outubro de 2013

Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do pro-
jeto de lei 168/2013. A iniciativa é para que
restaurantes, bufês e demais estabeleci-
mentos comerciais similares que servem
refeições ao consumidor, na forma de self-
service, em suas dependências ou em
outro local contratado, instalem uma pro-
teção de material transparente. 

Tal proteção deve ser do tipo resistente e
atóxica, posta acima dos balcões ou
mesas onde os alimentos são servidos e
expostos. Servindo tanto a alimentos
quentes ou frios, a fim de garantir a hi-
giene do produto mesmo diante do seu
manuseio pelos consumidores ao se ser-
virem. 

“Os alimentos dispostos na forma onde as
pessoas servem-se da comida disposta
num balcão, estão vulneráveis a todos os
tipos de bactérias, fungos, vírus e outros
micro-organismos, que podem compro-
meter a saúde dos consumidores, os
quais, na maioria das vezes, são os pró-
prios transmissores destes micro-organis-
mos e contaminam os alimentos expostos
por meio do suor, saliva, cabelo e etc”, res-
salta Gallo. A proteção poderá ser de
vidro, acrílica ou de outro material que
atenda às determinações da lei.

Henrique dos Santos Vieira Lima deu en-
trada no Departamento Legislativo ao pro-
jeto de lei 263/2013 obrigando a todos os
veículos de passageiros ou ônibus, que
prestem serviços de concessão ou de per-
missão de transporte público, à instalação
de mecanismo de anúncio sonoro de pa-
rada dentro do veículo, indicando qual é o
próximo ponto, como também indicando
o nome e número da linha e qual é o pró-
ximo itinerário. 

O prazo de instalação, caso a lei seja
aprovada e sancionada, será de um ano.
O anúncio sonoro deve ser previamente
gravado e deverá ser acionado através de
aparelho de sistema de posicionamento
global (GPS), não podendo tal atividade
ser efetuada pelo motorista ou pelo troca-
dor. Os custos decorrentes da instalação
dos equipamentos não poderão ser con-
siderados nos cálculos de definição das
tarifas.

“O projeto tem por finalidade melhorar a
qualidade de vida das pessoas com defi-
ciência visual, na medida em que, a par-
tir dos avisos sonoros internos e externos,
permite que tais pessoas tenham mais in-
dependência em seu cotidiano”, explica o
vereador.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor do pro-
jeto de lei 229/2013 que muda para Rua
Hércules Jovem Lamego Silva o nome da
Rua 29, próximo à Estrada Francisco da
Cruz Nunes, na localidade de Maravista,
em Itaipu.

“Na Região Oceânica, em várias locali-
dades, ainda há uma confusão de nomes
de ruas, ora numérica, ora de uma per-
sonalidade. A proposta do projeto, além
de facilitar a padronização dos nomes,
homenageia uma personalidade nite-
roiense com serviços relevantes presta-
dos à cidade e ao Estado do Rio, nos
cargos exercidos. Hércules Jovem La-
mego Silva foi uma personalidade repre-
sentativa no antigo Estado do Rio de
Janeiro. Nasceu em 3 de setembro de
1915, em Niterói e aqui constituiu família,
criou e educou seus filhos. Formou-se
em Direito pela antiga Faculdade de Di-
reito. Exerceu a profissão de jornalista
profissional, com registro no Ministério do
Trabalho, além de ser um respeitado in-
telectual, participante ativo da vida literá-
ria fluminense e membro da Academia
Fluminense de Letras. Respeitado como
gestor público e nos vários cargos exer-
cidos pela sua ética e dedicação”, disse
Suzuki.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

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

José Vicente Filho é autor da Moção de
Congratulações e Aplausos 351/2013 a
Cláudio Pinto Vicente por conta das “me-
recidas homenagens recebidas no Dia do
Médico Veterinário. 

Diz o vereador em sua justificativa que,
por intermédio do médico, “o Legislativo
felicita todos os profissionais dessa im-
portante área de ciência pelo Dia do Vete-
rinário”. Como parte das comemorações
mais expressivas realizadas no país, o Jó-
quei Clube Brasileiro também dedicou ao
agraciado um de seus páreos.

“Tal honraria, com a permissão do seu por-
tador, pensamos que pode e deve ser
compartilhada por todos de Niterói e cida-
des vizinhas”, diz o vereador.

Membro da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) dos Transportes, presidente
da Comissão Permanente de Administra-
ção, Estatística e Servidores Públicos da
Câmara e membro da Comissão de De-
fesa do Consumidor e Direitos do Contri-
buinte, no final de outubro o vereador, de
71 anos e com maior número de mandatos
legislativos em Niterói, entrou com pedido
de licença por 15 dias, para tratamento de
saúde.

Leonardo Soares Giordano apresentou na
Câmara o projeto de lei 333/13 para que
os estabelecimentos que oferecem servi-
ços de prescrição de atividades físicas,
sejam obrigados a dispor de profissionais
de Educação Física habilitados e regular-
mente registrados no Conselho Regional
de Educação Física (CREF), a fim da
orientação do usuário do espaço e o
acompanhamento dos exercícios.

A determinação é válida para centros de
orientação física, clubes, academias, es-
túdios e salas de ginástica, condomínios
com instalações de exercícios físicos, as-
sociações residenciais, hotéis, clínicas de
estética, escolas e todo estabelecimento
semelhante. 

Tais estabelecimentos ficarão, também,
obrigados a possuir equipamentos de pri-
meiros socorros com profissionais técni-
cos capacitados para a utilização dos
mesmos. “Defender esse projeto é defen-
der o bem-estar e a saúde da população
niteroiense. Não é recomendado fazer
qualquer tipo de atividade física sem o
acompanhamento de um profissional de-
vidamente habilitado na orientação do
exercício”, explica o vereador Leonardo.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Pastor Ronaldo (PROS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, é autor do projeto de lei 82/2013
sobre a “Política de Prevenção, Redução
e Compensação de Emissão de Dióxido
de Carbono e Demais Gases Veiculares
de Efeito Estufa” no município de Niterói. 

O objetivo desse projeto de lei é incentivar
a melhor utilização de combustíveis fós-
seis e estimular o aumento do consumo de
combustíveis alternativos, mediante a exe-
cução de algumas ações. Entre elas, esti-
mular o uso de biocombustíveis com baixo
índice de emissão de poluentes, por meio
da concessão de incentivos e prêmios;
coibir ações danosas ao meio ambiente,
multando os maiores poluidores; promo-
ver a melhoria do transporte público; e in-
centivar sua maior utilização promovendo
campanhas de divulgação do Programa. 

São também metas propostas pelo verea-
dor as de integrar o meio acadêmico, os
setores públicos e privado e o terceiro
setor em debates, estudos, projetos e
ações sobre o tema; e incentivar o uso de
veículos não poluentes como meios de lo-
comoção. “Estamos buscando um am-
biente muito mais saudável, com
melhorias na qualidade do ar”, ressalta o
Pastor Ronaldo.

2613-6814
Gabinete 50
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes, em parceria com os
vereadores Henrique Vieira e Renatinho,
apresentou proposta para a obrigatoriedade
de o Poder Executivo Municipal distribuir
um kit de higiene bucal na rede público de
ensino.

Protocolado com o número 288/2013 prevê
que o kit de higiene bucal deverá ser com-
posto de uma escova de dentes, um fio
dental e um creme dental com flúor, para
cada período de três meses. Caberá ao
Executivo, através das secretarias munici-
pais de Saúde e de Educação, Ciência e
Tecnologia, realizar campanhas periódicas
que visem à orientação sobre saúde e hi-
giene bucal. 

A distribuição do material poderá ser inter-
rompida caso passe o Governo Federal ou
o Estadual a fornecer o kit dentro de seus
programas sociais. Entretanto, havendo a
paralisação das distribuições por aqueles,
o Município deverá retomar, no prazo de 30
dias, a sua própria distribuição. Os recur-
sos que suportarão as despesas prove-
nientes desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias constan-
tes no Orçamento municipal. A lei, se apro-
vada, entrará em vigor 120 dias após a sua
publicação.

Priscila Souza Nocetti Costa aguarda pa-
recer das comissões ao projeto de lei
289/2013 criando o Serviço de Trans-
porte Individual de Passageiros em mo-
tocicleta, o chamado moto-táxi. Entende
a proposta que o referido serviço diz res-
peito ao transporte de apenas um passa-
geiro, realizado em veículo adequado e
conduzido devidamente para esse fim. 

Diz o artigo 2º que o transporte individual
de passageiros por moto será operado
por pessoas físicas, autônomas, devida-
mente habilitadas para a exploração
desse serviço, por meio da competente
permissão municipal, conforme a legisla-
ção aplicável. 

Caberá ao órgão municipal competente
cadastrar cada moto-taxista, permissio-
nário ou condutor, para fins de liberação
de alvará. “Este projeto pretende regula-
mentar em Niterói a prestação dos servi-
ços de transporte individual de
passageiros, denominado moto-táxi,
exercidos pelos profissionais condutores
de veículos automotores de duas rodas
do tipo motocicletas, estabelecendo re-
gras para a regulação destes serviços e
de segurança para os usuários do sis-
tema”, explica a vereadora.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira, na con-
dição de presidente da Comissão Per-
manente de Educação, Ciência,
Tecnologia e Formação Profissional, está
acompanhando de perto a tramitação do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) dos servidores da Fundação Mu-
nicipal de Educação. 

Encaminhado pelo prefeito Rodrigo
Neves, através da mensagem-executiva
26/2013, tramita na Casa sob a forma do
projeto de lei 301/2013. 

O vereador, que sempre lecionou, tem
participado das reuniões entre as autori-
dades de educação, o prefeito e o Sindi-
cato Estadual dos Profissionais de
Educação (Sepe) de Niterói. Paulo Hen-
rique esteve, ainda, no Solar do Jambeiro
quando da entrega do PCCS ao presi-
dente do Legislativo. 

A proposta será debatida em  audiência
pública na Câmara. “Estou acompa-
nhando desde o início todas as conversas.
Vamos ouvir os funcionários, as autorida-
des que cuidam das finanças do municí-
pio e propor mudanças que, se forem boas
para a categoria, deverão ser viáveis”, res-
salta Paulo Henrique.

Paulo Henrique (PPS)

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

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renati-
nho, é autor da matéria que estabelece a
criação e garantia do Centro de Acolhi-
mento Noturno, espaço destinado a rece-
ber pessoas em situação de rua.
Protocolado sob o número 201/2013 as-
segura que o Centro deverá ter capaci-
dade mínima de 100 vagas para receber
e acolher os necessitados. 

O prédio desse Centro de Acolhimento de-
verá contemplar o acesso de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida e
abrigará pessoas que estejam em trânsito
e que necessitem pernoitar, fazer higiene
pessoal, guardar pertences e documentos,
devendo ter um corpo técnico multidisci-
plinar com serviços de assistência social,
psicologia, pedagogia e educação social. 

“O Acolhimento Noturno, um dos encami-
nhamentos aprovados durante a audiên-
cia da Rede de Proteção à População em
Situação de Rua, realizada em 2011 pela
Comissão de Direitos Humanos, visa à
garantia dos direitos aos cidadãos excluí-
dos da sociedade, uma vez que funcio-
nará como espaço de cidadania,
realizando trabalhos diferenciados, que
contribuam para a real inclusão social”,
ressalta Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello, pre-
sidente da Comissão Permanente de Se-
gurança Pública da Câmara, está à frente
da Comissão Especial de Investigação
formada para apurar possíveis atos de
desvio administrativo e quebra de decoro
parlamentar por parte do suplente de ve-
reador Carlos Macedo (PRP). 

Atendendo ao requerimento 287/2013,
encaminhado por Cariello e aprovado em
plenário, a Comissão Especial, composta
por cinco vereadores, teve o prazo para
conclusão dos trabalhos prorrogado por
mais 90 dias. Além dele integram a co-
missão os vereadores Paulo Eduardo
Gomes, como relator, e Leonardo Gior-
dano, Priscila Nocetti e Emanuel Rocha
como membros efetivos. 

Segundo Renato Cariello “a não liberação
do conteúdo total dos autos do processo
pelo Ministério Público Estadual, o pedido
para que não fossem revelados à popula-
ção, nem mesmo o pouco que nos foi per-
mitido ter acesso, contribuíram para o
pedido de prorrogação”. Macedo está im-
pedido de assumir seu mandato e não re-
cebe salários. Ele é investigado pela
Justiça por suposto envolvimento na morte
do vereador eleito Lúcio do Nevada.

Rodrigo Flach Farah deu entrada no De-
partamento Legislativo da Câmara de Ve-
readores no projeto de lei protocolado
com o número 300/2013. Em seu artigo
1° estabelece que fica acrescentado o ar-
tigo 7º-A à Lei Municipal 2.597, de 30 de
setembro de 2008, referente ao Código
Tributário de Niterói (CTN). 

Com a mudança a redação do novo ar-
tigo passa a ser a seguinte: “Os carnês
de pagamento do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), enviados aos pro-
prietários do imóvel deverão conter todas
as isenções de que tratam o artigo 6º”. 

A proposta é datada de 4 de novembro
deste  ano. 

Rodrigo Farah é presidente da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e
Redação Final; e membro efetivo nas co-
missões de Saúde e Bem Estar Social; e
Urbanismo, Obras, Serviços Públicos,
Trânsito e Transportes. O vereador é
também autor da indicação legislativa
2.471/2013, sugerindo ao Poder Execu-
tivo que seja feita a instalação de rada-
res fotográficos de sinal em toda a
extensão da Praia de Icaraí, no horário
das 6h às 22 horas.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior está so-
licitando ao Departamento de Iluminação
Pública da Prefeitura de Niterói, através
da indicação legislativa 2.922/2013, que
seja enviado ofício administrativo ao pre-
sidente da Empresa de Moradia, Urbani-
zação e Saneamento (Emusa) para que
seja providenciada a presença de um en-
genheiro, no Trevo da Avenida Central,
em Itaipu, para fins de atualização do
projeto de iluminação da Árvore de Natal
no mencionado local.

Em sua justificativa, o vereador alega que
“a atualização se faz necessária para cál-
culo do quantitativo de lâmpadas, utiliza-
ção de caminhão com braço mecânico e
escolha do local certo para implantação
do ponto de luz, proporcionando tempo
hábil para evitar quaisquer problemas na
época da montagem da árvore já tradi-
cional”. 

Vitor Júnior, como presidente da Comis-
são Permanente de Fiscalização Finan-
ceira, Controle e Orçamento da Câmara,
está à frente das três audiências públicas
obrigatórias que começaram debater a
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2014 e o
Plano Plurianual (PPA) para os exercícios
dos próximos quatro anos.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT) 

Tânia Regina Pereira Rodrigues encami-
nhou às comissões o projeto de lei 248/
2013, criando em Niterói o Programa Ou-
tubro Rosa com objetivo de conscientiza-
ção e combate ao câncer de mama. 

O evento deverá ser realizado, anual-
mente, durante todo o mês de outubro,
chamando atenção, principalmente das
mulheres, para a importância do exame,
conscientizar e prevenir. 

São objetivos específicos do Programa a
facilitação dos exames de rotina para pre-
venção deste tipo de câncer em toda Rede
de Saúde e em áreas de grande circula-
ção de pessoas; elaboração e distribuição
de informativos conscientizando as mu-
lheres sobre a importância do exame, mé-
todos de prevenção e como tratar
devidamente a doença depois de diag-
nosticada; e realização de palestras e se-
minários sobre a importância do exame,
da prevenção e conscientização.

A implantação, coordenação e acompa-
nhamento do Programa ficarão a cargo do
órgão competente do Poder Executivo, po-
dendo, para sua execução, firmar convê-
nios de parcerias com clubes de serviços
e organizações, associações.

Verônica dos Santos Lima encaminhou
para apreciação em plenário o projeto de
lei 255/2013. A proposição obriga todas
as agências bancárias e instituições fi-
nanceiras de Niterói a instalarem biom-
bos ou estruturas similares nas “bocas de
caixa” e caixas eletrônicos. 

A obrigatoriedade tem como objetivo im-
possibilitar a visão do público em geral a
qualquer tipo de operação executada
pelo cliente. As agências bancárias e ins-
tituições financeiras terão um prazo de 90
dias para adaptarem-se a esta nova lei a
partir de sua publicação. 

“É notória a insegurança encontrada nas
agências bancárias, não havendo dife-
rença da realidade em nosso município,
pois a intenção da colocação desses
biombos é simplesmente motivada pela
praticidade e fragilidade que nos depara-
mos ao efetuarmos os pagamentos e re-
cebimentos nos caixas. A instalação
desses dispositivos dificultará que as
pessoas que estão aguardando visuali-
zem o procedimento que o cliente está
realizando em frente aos caixas, dessa
forma evitando possibilidades de assal-
tos nas saídas dos bancos”, justificou
Verônica.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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Com o filme “Dossiê Jango” sobre a vida do
ex-presidente João Goulart, do diretor
Paulo Henrique Fontenelle, a Câmara de
Vereadores retomou o Projeto Espaço Ci-
nema. O documentário trouxe à tona o con-
turbado período em que o ex-presidente
viveu no exílio e as nebulosas circunstân-
cias de sua morte. Partindo desse fato, o
filme alimenta o debate em torno da ne-

cessidade de investigação e esclareci-
mento público desse período negro da
nossa história: a Era das Ditaduras Milita-
res na América Latina.

O Espaço Cinema foi criado há um ano e
meio para tornar o Legislativo da cidade
também um polo irradiador de cultura. Uma
vez por mês, sempre às quartas-feiras, às

18 horas, um novo filme é exibido ao pú-
blico. Preferencialmente são temas volta-
dos à política, à história, ao cotidiano do
povo brasileiro. Meia hora antes do início,
às 17h30m, 49 senhas são distribuídas no
hall de entrada. Os filmes são exibidos no
Auditório Cláudio Moacyr, que fica no se-
gundo andar do prédio da Câmara. A en-
trada é franca.

Cinema
conta história

política
do Brasil Com a exibição do documentário “Dossiê Jango”, a Câmara de Vereadores retoma o Projeto Espaço Cinema

A psicóloga da Fundação
Municipal de Saúde (FMS)
de Niterói mostrou seu ta-
lento como pintora expondo
trinta telas na mostra “Pintu-
ras”, montada no Salão
Nobre da Câmara de Verea-
dores de Niterói, em outubro. 

Retratando paisagens e
temas abstratos em óleo,
acrílico e misto, Rúsia Sá es-
colheu a Câmara para sua
primeira exposição individual. 

— Comecei a pintar em 2002
como passatempo, depois de
fazer um curso de decora-

ção. Apaixonei-me pela pin-
tura. O meu trabalho de 25
anos na FMS é gratificante,
mas também impõe uma
carga muito grande de es-
tresse e envolvimento. A pin-
tura atua como uma válvula
de escape —  diz a artista. 

Casada com o engenheiro
Júlio Saide, e mãe de três fi-
lhos (Juliana, de 18; An-
dressa, 25; e Gabriel, 27
anos), Rúsia se diz uma
apaixonada pela vida e pela
natureza, de onde tira inspi-
ração para a maioria de seus
quadros.

Rúsia e as telas a óleo retratando a natureza segundo seu ponto de vista 

Mostra de pinturas
O I Encontro Estadual da
Moda será realizado em Nite-
rói. A notícia foi dada na Câ-
mara de Vereadores durante
audiência conjunta com a As-
sembleia Legislativa do Es-
tado realizada para debater o
setor da moda na cidade.

Robson Leite preside a Co-
missão de Cultura da Alerj e
disse que “não dá para falar
de trabalho, emprego e renda
sem entrar na questão da
moda”.  Para o vereador Leo-
nardo Giordano, que organi-
zou a audiência a nível
municipal e preside a Comis-

são de Cultura da Câmara,
um dos objetivos do evento é
“mapear e encaminhar as de-
mandas do setor”. 

Vitor de Wolf, superintendente
de Cultura de Niterói, disse
que o prefeito Rodrigo Neves
vai enviar à Câmara, ainda
este ano, uma lei para fomen-
tar a produção cultural.  Pre-
sentes, ainda, Marcelo Veloso,
representante do Ministério da
Cultura; Evilásio Miranda, da
Associação Brasileira de In-
dústria Têxtil; e Eloysa Simão,
da Dupla Assessoria, uma das
criadoras do Fashion Rio. 

O estilista Beto Neves fala sobre as prioridades do setor da moda

Moda vai ter encontro  
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

Abrindo a série sobre as medalhas e a história de seus
patronos, Câmara em Revista apresenta nesta edi-
ção a que tem como patrono José Clemente Pereira,
uma das figuras mais importantes da história polí-
tica de Niterói. 

A Medalha José Clemente Pereira foi a primeira
criada pela Câmara de Vereadores. Proposta em
25 de maio de 1981 através do projeto de lei
46/81, de autoria do vereador Raphael Rocha,
foi oficializada pela resolução 1.082/81. A data
oficial sugerida para sua entrega é 22 de no-
vembro, dia em que se comemora a fundação
da cidade de Niterói.

Cada vereador pode oferecer até duas me-
dalhas a cidadãos brasileiros ou estrangei-
ros, moradores ou não do município, “em
reconhecimento à sua participação no en-
grandecimento sociocultural, expresso
pelo notório saber no ramo de sua ativi-
dade, na promoção do continuado pro-
gresso de Niterói”, dizem os professores
Antoane Rodrigues e Jean Pierre Guerra
Domingues, no livro “Patronos das medalhas da Câmara Municipal de Ni-
terói”, produzido pelo Arquivo Historiador Divaldo Aguiar Lopes, do Legis-
lativo niteroiense.

Nascido na freguesia de Adem, no antigo distrito da Guarda, o português
Clemente Pereira era filho de José Gonçalves e de Maria Pereira, dois mo-
destos lavradores. Muitos historiadores ainda divergem quanto a sua data
de nascimento. A maioria acredita ter sido em 17 de fevereiro de 1787,
tendo por base o testamento escrito por ele próprio. 

Educado por um tio que era padre, José Clemente Pereira, estudou na
Universidade de Coimbra, saindo como bacharel em Direito Canônico.
Ainda conforme o livro dos professores Antoane e Jean, a maioria dos fu-
turos advogados escolhia o curso de Cânones “por oferecer uma maior
gama de oportunidades para a atuação profissional”. Com esta formação
era possível ter acesso a cargos na Igreja, no Estado, na Magistratura e nos

tribunais de dois foros. Os
especializados apenas em
leis só estavam habilitados
para vagas no Estado e no
foro civil.

Clemente Pereira vivenciou
três invasões francesas ao ter-
ritório português. Em 1815 dei-
xou o país e veio para o Brasil.
Com a criação da Vila Real da
Praia Grande foi designado juiz
de fora da vizinha vila de Maricá.
Com a instalação da Câmara da
Vila Real, em 11 de agosto de 1819,
foi nomeado presidente, deu posse
aos primeiros vereadores e coman-
dou a sessão ordinária inaugural.

Tido como bom administrador, iniciou
a implantação do primeiro embrião do
Código de Posturas Municipais e foi res-
ponsável pela construção do prédio da

Câmara e Cadeia. Investiu no abasteci-
mento de água para a Vila e na edificação da nova matriz de São João Ba-
tista. Em 1821 deixou o cargo e assumiu a presidência da Câmara do Rio
de Janeiro. Lá se envolveu com o movimento pela Independência tor-
nando-se um de seus patronos. Ao lado de figuras como Gonçalves Ledo
e Januário da Cunha Barbosa, integrou o Conselho de Estado que orien-
tou a imperatriz Leopoldina a assinar a carta enviada a dom Pedro I que
acabaria resultando na declaração de Independência do Brasil.

Integrante da maçonaria, ocupou diversos cargos públicos e funções
na administração. Em 1835 foi eleito deputado para a primeira As-
sembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi Clemente Pe-
reira o autor dos projetos que elevaram a Vila Real da Praia Grande à
condição de capital da província. Foi vereador do Rio por diversos man-
datos, deputado provincial e geral e senador pelo estado do Pará. Foi
também ministro de Estado em várias pastas e morreu em seu gabi-
nete de trabalho.

16 — Outubro de 2013

A medlha José Clemente 

Pereira, destinada àqueles que se destacam em

ações pelo progresso de Niterói

José Clemente foi primeiro
escolhido como patrono
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