
Plano Diretor é
debatido com
moradores
Representantes da Prefeitura, do Mi-
nistério Público e urbanistas debate-
ram a elaboração de um novo Plano
Diretor para Niterói em audiência pú-
blica na Câmara. Páginas 2 a 4

Dia do Samba
volta a ser 
comemorado
O vereador Carlos Magaldi volta a
comandar as comemorações pelo
Dia do Samba, criado por lei de sua
autoria. Vão participar sambistas de
renome e jornalistas. Página 6
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Papai Noel
vai abrir festejos
na Câmara
Papai Noel vai chegar às 19h do dia
10 de dezembro na Câmara de Ve-
readores. Será inaugurada a  ilumi-
nação especial e se apresentarão
corais e grupos de dança da cidade.

A renovação da concessão da Ponte Rio-Niterói por mais trinta anos, a ser realizada pelo governo federal no ano que
vem, também entrou na pauta de debates da Câmara de Vereadores e será tema de audiência pública. Segundo o
vereador Bruno Lessa, que requereu a realização da audiência, o debate deverá ser feito com análise das interven-
ções viárias que a empresa vencedora do certame terá que realizar como contrapartida pela cobrança do pedágio. A
Ponte Rio-Niterói é importante no dia-a-dia do niteroiense, já que grande parte da população economicamente ativa
do município trabalha no Rio de Janeiro e muitos utilizam a via para atravessar a baía de Guanabara. Além disso, o
funcionamento dela também interfere, algumas vezes, negativamente no trânsito da cidade. Página 15

Na primeira audiência pública para o debate da Lei
Orcamentária Anual (LOA), o subsecretário muni-
cipal de Fazenda, Fernando Schneider, revelou que
o Imposto Sobre Serviços (ISS) já ultrapassou a ar-
recadação do IPTU e contribui com quase 40% na
composição da receita do município. Antes de ser
votada, a LOA ainda será discutida em mais duas
audiências públicas em novembro. Página 5

ISS tem destaque
no orçamento 2015

Ponte em debate público

Cinema Icaraí
passa a ser
todo da  UFF
A Câmara de Vereadores aprovou
autorização legislativa para que a
UFF receba a escritura pública do
prédio onde funcionava o antigo
Cinema Icaraí. Página 7

Subsecretário de Fazenda, Fernando Schneider, e o vereador Magaldi
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Comissões Permanentes:

Imagens de uma Niterói bucólica com a antiga Es-
tação das Barcas, poucos prédios em Icaraí e na
Praia das Flechas. Os bairros de São Francisco e
Charitas ainda com poucas casas, a barcaça li-
gando o Rio a Niterói, e os cinemas antigos com-
puseram o pano de fundo do debate em sobre a
necessidade da elaboração de um novo Plano Di-
retor Municipal (PDM) para Niterói.

A audiência pública realizada pelo Legislativo lotou
todas as dependências do plenário e galerias, mos-
trando que a sociedade está mobilizada. Para o ve-
reador Henrique Vieira, presidente da Comissão
Permanente de Meio Ambiente, Recursos Hídricos
e Sustentabilidade, a revisão do PDM é urgente.

— O Plano Diretor é o principal instrumento de or-
denamento da política urbana do município. Só a
partir dele é que outras leis poderão ser introduzi-
das. Aprovamos a Operação Urbana Consorciada,
a Lei de Hotéis está tramitando na Câmara e já se
fala em um Plano Urbanístico Regional para Pen-
dotiba, todas são mudanças profundas sem que o
Plano Diretor seja revisto — afirma Vieira.

Organizada pela Comissão de Meio Ambiente, a
audiência pública contou com a presença de de-
zenas de representantes da sociedade civil, de
segmentos ligados ao urbanismo, associações de
classe e de moradores. Representando o Poder
Executivo, o secretário de Meio Ambiente, verea-
dor licenciado Daniel Marques (PV), lembrou que
as audiências estão previstas em todas as fases.

— As câmaras técnicas já trabalham para fomen-
tar o debate. Nossa previsão é que o diagnóstico
do Plano esteja pronto em maio de 2015. É nosso
desejo debater e ouvir a sociedade. Nossa secre-
taria analisa, caso a caso, para ver se pode ser li-
berado um pedido de construção ou não, com base
nas leis que estão em vigor —  explica Daniel.

A maioria dos presentes cobrou a realização de
audiências também em bairros e regiões da ci-

Plano D
cotidiano 
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A antiga Estação

das Barcas, na Praça Arariboia, e a Praia de Icaraí no

tempo em que o único edifício era o Álvares de Azevedo foram lembrados em imagens

mostradas durante a audiência pública que debateu a elaboração de um novo Plano Diretor Urbano para Niterói

dade. Promulgado em 1992, o PDM deve
ser revisto a cada dez anos, tendo sofrido di-
versas emendas ao longo de 22 anos de
existência. Entre as muitas atribuições do
Plano Diretor estão as questões relativas ao
mercado imobiliário, ao transporte público, e
a urbanização e a regularização fundiária de

áreas ocupadas por população de baixa
renda.

Também compareceram os vereadores Beto
da Pipa, presidente da Comissão de Urba-
nismo, Obras, Serviços Públicos, Transporte
e Trânsito; Bruno Lessa, Renatinho e Paulo

Eduardo Gomes; o deputado estadual eleito
Flavio Serafini (PSOL); e o representante do
Fórum de Política Urbana (Fopur) de Niterói,
arquiteto Valério Junior.

Na página 4: “Moradores apontam suas
prioridades para a cidade”

Fotos: Acervo Carlos Ruas e Manoel Fonseca

o Diretor vai refletir
no e talentos da cidade 
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4 — Outubro de 2014

Representantes de comunidades discutem as normas do Plano Diretor do município a ser votado

O plano diretor em vigor foi aprovado pela Lei 1.157, de 29 de de-
zembro de 1992, modificada pela Lei 2.123 de 04 de fevereiro de
2004, Incisos V e VI do artigo 221, alterados pela Lei 1.594/97, Ca-
pítulos III, IV e VI do Título V, revogados com a promulgação dos
Planos Urbanísticos das Regiões Praias da Baía (Lei 1.967 de 04
de abril de 2002) , Norte (Lei 2.233 de 19 de outubro de 2005) e
Oceânica (1.968 de 04 de abril de 2002).

Em destaque, três dos  257 artigos  que compõem o  Plano Dire-
tor de Niterói:

Título I
DA POLÍTICA URBANA
Capítulo I
Dos Objetivos

Art. 1º - O Plano Diretor de Niterói é o instrumento básico da política
de desenvolvimento urbano, parte integrante do processo contínuo de
planejamento, que deverá contar com a participação da coletividade,

orientando agentes públicos e privados que atuam na produção e ges-
tão da cidade.

Art. 2º - O Plano Diretor tem como objetivo orientar o pleno desen-
volvimento das diversas funções sociais da cidade e garantir o res-
gate da dignidade urbana, o bem estar e a melhoria da qualidade de
vida de seus habitantes, com utilização de critérios ecológicos e de
justiça social.

Parágrafo Único - Por função social da cidade entende-se o direito de
todo o cidadão ter acesso à moradia, transporte público, saneamento
básico, energia elétrica, iluminação pública, saúde, educação, segu-
rança, cultura, lazer, recreação e à preservação, proteção e recupera-
ção dos patrimônios ambiental, arquitetônico e cultural da cidade.
(...)

Art. 256 - A lei que institui o plano diretor deverá ser revista, pelo
menos, a cada dez anos, devendo o plano plurianual, as diretrizes or-
çamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as priori-
dades nele contidas.

Plano em vigor

Moradores
apontam suas

prioridades
para a cidade

Moradores de Pendotiba levaram suas
questões e as dúvidas da comunidade à au-
diência pública do novo Plano Diretor Ur-
bano. Um deles lembrou que a região chega
ao século XXI sem uma legislação que de-
fina o presente e o futuro e que a construção
de prédios sem uma legislação de interesse
social foi um erro. O abastecimento de água,
ainda insuficiente em muitas áreas de Pen-
dotiba, foi outra preocupação.

— Na elaboração ou revisão de um Plano
Diretor muitas discussões são técnicas.
Mas devem ser focadas numa decisão po-
lítica sobre o que a cidade espera para seu
futuro. Por isso, as audiências devem ser
descentralizadas em bairros, em regiões,
bem próximas do cidadão — afirmou Flávio
Serafini.

A realização de audiências públicas des-
centralizadas foi também defendida pelos
conselhos comunitários da Região Oceâ-
nica e da Orla da Baía. Tião Cidadão disse
que Niterói é uma cidade dividida.

— Niterói é partida, dividida entre a cidade
visível e a invisível. Na invisível falta tudo e
a questão da segurança é um de seus prin-
cipais problemas e barreira para que se
torne visível. Segurança também tem que
fazer parte do Plano Diretor — diz ele.

Para a urbanista Regina Bienenstein, da
Universidade Federal Fluminense, o Plano
Diretor é um instrumento participativo.

— Precisamos conhecer a visão do cidadão,
o que ele quer, o que deseja para sua ci-

dade. Nesse contexto é necessário que as
secretarias sejam dotadas de corpo técnico
de carreira. Com a elaboração de planos por
empresas de fora, como a Fundação Getú-
lio Vargas, por mais que sejam capazes,
criamos um problema: o governo vai em-
bora e os planos também. A memória não
pode ir embora com o gestor que está
saindo — assegura Regina.

O vereador Paulo Eduardo Gomes disse
que o PDN deveria ter sido revisto, ainda em
2002, antes das emendas nos planos urba-
nísticos da Região Oceânica e das Praias
da Baía. Por sua vez, o promotor de Tutela
do Meio Ambiente do Ministério Público Fa-
brício Bastos ressaltou que “o MP é par-
ceiro, como diz o próprio nome, da parte
pública e não dos interesses privados”.
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Primeira audiência para conhecer, deba-
ter e colher sugestões da sociedade e
dos vereadores sobre a Lei Orçamentária
Anual (LOA) para o exercício financeiro
de 2015 trouxe a informação de que o Im-
posto Sobre Serviço (ISS) superou o Im-
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
como fonte de receita municipal.

Presidida pelo vereador Carlos Magaldi,
membro da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira, Controle e Orçamento da Câ-
mara, contou com as presenças do
subsecretário de Fazenda, Fernando
Schneider; do secretário de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos, Daniel Mar-
ques; e do presidente da Fundação
Municipal de Educação, José Henrique
Antunes, representando o Executivo. As
próximas audiências serão realizadas
nos dias 11 e 25 de novembro, sempre
às 20 horas, no Plenário Brígido Tinoco.

Conforme dados dos técnicos da Secre-
taria de Fazenda, o IPTU perdeu a con-
dição de principal fonte de recursos, hoje
representando apenas 34,20% da receita
tributária. O ISS assumiu a primeira po-

sição e contribui, agora, com 39,34%; já
o Imposto Sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBIM) contribui com 15,07%.

Entre as transferências da União, os
royalties do petróleo são responsáveis
por R$ 251 milhões (49,42%); o Sistema
Único de Saúde (SUS) vai repassar ao
município R$ 177 milhões (34,89%); e o
Fundo para o Desenvolvimento da Edu-
cação (Fundeb) R$ 92 milhões (18,08%).
Do Governo do Estado o Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) representa 70,90% dos repasses
e o Imposto Sobre Veículos Automotores
(IPVA) vai contribuir com 22%.

Em conformidade com a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, a LOA terá que passar
por três audiências públicas legislativas,
abertas à população e para que os ve-
readores possam debater e propor emen-
das ao Orçamento. As audiências são
organizadas pela Comissão de Orça-
mento que, além de Magaldi, é composta
pelos vereadores Waldeck Carneiro, Ve-
rônica Lima, Bruno Lessa e Paulo v
Gomes.

ISS já é
a maior

receita 
para 2015

Vereador Carlos Magaldi preside a primeira das três audiências públicas para debater a Lei Orçamentária

Com receita e despesa estimadas em R$ 2.201.541.194,00, co-
meçou a tramitar na Câmara de Vereadores a mensagem-exe-
cutiva 24/2014, que encaminha a Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o exercício financeiro do próximo ano. 

Segundo o Executivo, o destaque deve ficar por conta da segu-
rança pública. O investimento no setor subiu de R$ 19,5 milhões
em 2014, para R$ 29,7 milhões em 2015, um acréscimo de cerca
de R$ 10,1 milhões. 

Já os gastos com saneamento vão passar de R$ 170,6 milhões,
no orçamento de 2014, para R$ 197,3 milhões em 2015.

Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LOA
terá que passar por três audiências públicas legislativas, aber-
tas à população e para que os vereadores possam debater e
propor emendas ao Orçamento. 

As audiências são organizadas pela Comissão Permanente de Fis-
calização Financeira, Controle e Orçamento, composta pelos ve-
readores Waldeck Carneiro, Verônica Lima, Bruno Lessa, Carlos
Magaldi e Paulo Eduardo Gomes. 

R$ 2,2 bilhões

Arrecadação em R$

286,2 milhões
ISS deverá ser 39,34% 
da receita de 2015

248,8 milhões
IPTU vai ser igual a 34,4%
da receita de 2015

109,6 milhões
ITBIM representa 15,07%
da arrecadação prevista

508,8 milhões
em transferências da União
serão 49,91% da receita

354,4 milhões
em transferências do Estado
vão somar 34,76% à receita
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6 — Outubro de 2014

Já em sua décima sexta edição o evento ainda não têm agenda fe-
chada, mas deve contar com as presenças na mesa de debates do se-
cretário municipal de Cultura, Arthur Maia; do presidente da FAN, André
Diniz; dos presidente efetivos e de honra da União das Escolas de
Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (UESBCN), respectiva-
mente, André Nogueira e Ito Machado; do radialista e pesquisador da
Música Popular Brasileira, que integra o grupo de jurados do Prêmio
Estandarte de Ouro, criado pelo Jornal O Globo, Adelzon Alves; e do
jornalista especializado em carnaval, Mário Dias.

O cantor e compositor Jorginho do Império, filho de Mano Décio da
Viola, figura reverenciada no mundo do samba e um dos fundadores
da escola de samba Império Serrano, de Madureira (Zona Norte do
Rio); e Paulinho Rezende, autor de vários sambas memoráveis gra-
vados por compositores como Zeca Pagodinho, já estão confirmados.

Nomes importantes do
mundo do samba reunidos

O Dia Nacional do Samba será comemo-
rado esse ano em Niterói no próximo dia
5 de dezembro. A partir das 16 horas, no
Plenário Brígido Tinoco da Câmara, com
o retorno do vereador Carlos Magaldi,
autor da Lei 807/1990 criando a Semana
Municipal do Samba em Niterói, a data
ganha novos contornos. Como já é tradi-
cional o evento será dividido entre pales-
tras, entrega de títulos e medalhas,
homenagens, debates e, ao final, tudo
acaba em samba, com o plenário trans-
formando-se numa quadra de roda.

_ É sempre um momento de muita emo-
ção para todos nós e para mim em espe-
cial. Reunir os amantes do samba, as
pessoas que vivem em torno do carnaval,
compositores, sambistas, cantores da

noite, é muito gratificante. Ao longo des-
ses anos nunca consegui que o municí-
pio promovesse uma semana de
comemoração conforme prevê a lei. Aqui
na Câmara tiramos, pelo menos, um dia
para homenagear o samba e nossas raí-
zes – explica Magaldi.

Magaldi deve aproveitar e ato para refor-
çar a necessidade de Niterói ter um es-
paço dedicado ao carnaval, à história de
suas escolas, de suas raízes. 

— Vamos continuar levando essas de-
mandas às autoridades e lutar pelo res-

gate da importância da cidade na música
brasileira e no carnaval. O evento faz
parte do calendário oficial da Câmara. Ni-
terói já teve o segundo melhor carnaval
do Brasil. Em 1979 trouxe aqui o escritor
Jorge Amado, enredo da Souza Soares
cujo tema era “Do país do carnaval à
Tieta do Agreste”, e ele ficou encantado.
É essa história de garra e tradição, que
passa pela Viradouro, pela Cubango, por
Donga, por tantos blocos de embalo e
compositores que temos que preservar.
Uma sala no Caminho Niemeyer ou na
FAN (Fundação de Artes de Niterói) já es-
taria de bom tamanho — afirma Magaldi.

Neste dia
tudo acaba

em samba
na Câmara

Jorginho do Império puxa o samba na comemoração da data no ano passado

Gabrielzinho de Irajá também se apresentou no último evento
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Passo importante no que diz respeito a vida
cultural de Niterói foi dado no fim de outu-
bro. Em segunda discussão a Câmara de
Vereadores aprovou autorização legislativa
para que a Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) receba a escritura pública do
prédio onde funcionava o antigo Cinema
Icaraí. Emenda aditiva, elaborada por todos
os 21 vereadores, fez com que a agenda
cultural do espaço seja discutida, em
comum acordo entre universidade e muni-
cípio, para que a participação de cada es-
fera de poder seja clara no processo.

A mensagem-executiva 23/2014, aprovada
por unanimidade, seguiu para sanção e já
foi publicada em Diário Oficial pelo prefeito
Rodrigo Neves (PT). Emenda da vereadora
Tânia Rodrigues sobre a acessibilidade do
prédio tombado pelo patrimônio histórico, foi

rejeitada sob alegação de que lei federal es-
pecífica já obriga execução de obras de
acessibilidade. A reabertura e transforma-
ção do Cinema Icaraí em espaço multiuso
já foi fruto de diversas reuniões e audiên-
cias públicas realizadas pela Câmara.

Para o reitor da UFF, Roberto Salles, a re-
vitalização do Cinema Icaraí representa
uma conquista não apenas para a universi-
dade.

— Esse é um marco não só para a UFF,
mas para a cidade de Niterói e para a cha-
mada Região Metropolitana 2, que inclui

também o município de São Gonçalo. Que-
remos não só um prédio bonito, mas um
equipamento cultural — garante Salles.

O projeto para o Cinema Icaraí deverá in-
cluir um centro cultural, com sala de música,
cinema e salas de exposições de arte; um
centro de lazer, com espaços de convivên-
cia, alimentação, recreação e salas para en-
saios e apresentações; e um espaço para
salas empresariais. A área total construída é
de, aproximadamente, 2.500 metros qua-
drados e é tombada pela Prefeitura de Ni-
terói e pelo Instituto Estadual de Patrimônio
Cultural do Rio de Janeiro (Inepac).

7

Cine Icaraí 
passa a ser da 

UFF,  que
já faz reforma

Depois de restaurado, prédio do Cinema Icaraí vai ser novo polo cultural de Niterói

O prédio do Cinema Icaraí foi adquirido pela UFF em dezembro
de 2011. Em julho de 2012, foi instituído um grupo de trabalho, for-
mado por professores da Escola de Arquitetura e Urbanismo da
universidade e por outros profissionais, com objetivo de elaborar
o edital do Concurso de Ideias para restauração e revitalização do
espaço.

Lançado em dezembro de 2012, o concurso recebeu inscrições de
estudantes de arquitetura e urbanismo de instituições públicas e pri-
vadas do Estado do Rio de Janeiro, para selecionar ideias que pu-
dessem ilustrar o termo de referência a fim de contratar projeto de
restauração e revitalização do prédio. O resultado do certame foi di-
vulgado ainda em março de 2013, e a solenidade de premiação das
equipes vencedoras foi realizada em 1º de abril do mesmo ano.

Em dezembro de 2013, o estudo preliminar foi aprovado pelo Con-
selho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Niterói
(CMPC), pelo Inepac e por representantes da sociedade civil.
Ainda em dezembro de 2013, a Comissão de Licitação lançou o
edital para contratação dos projetos básico e executivo de restau-
ração e revitalização do antigo Cinema Icaraí. O julgamento da li-
citação, em 22 de abril de 2014, classificou a empresa Retrô -
Projetos de Restauro Ltda.

Técnicos fazem vistoria nas instalações do antigo cinema

Melhor projeto 
escolhido em 2013

Divulgação / Centro de Artes da UFF
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
aguarda o trâmite do projeto de lei
50.043/2013 sobre a obrigação às casas
lotéricas de Niterói, no tocante ao atendi-
mento da população. Se aprovado, ficam
obrigadas a colocar à disposição dos
usuários, pessoal suficiente no setor de
caixas, para que o atendimento seja efeti-
vado em tempo razoável. 

Entende-se como tempo razoável para o
atendimento até 15 minutos em dias nor-
mais, e 20 em vésperas e após feriados
prolongados. O tempo máximo de atendi-
mento leva em consideração o forneci-
mento normal dos serviços essenciais à
manutenção das atividades, tais como
energia, telefonia e transmissão de dados. 

“Trata-se de medida indispensável à pro-
moção do controle da espera nas filas das
casas lotéricas. Muitas vezes a tolerância
não é respeitada pelas instituições bancá-
rias e o consumidor do serviço não tem co-
nhecimento de onde fazer sua denúncia
ou reclamação. A partir da publicidade ob-
rigatória de um canal para que o cliente
possa comunicar irregularidades, a lei
sobre o tempo limite de espera será muito
mais respeitada por essas instituições”, diz
Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho é autor do
Projeto de Decreto Legislativo 18/2014, con-
cedendo o Prêmio Ecologia e Ambientalismo
para Luiz José Soares Pinto. Nascido em
agosto de 1975, em Niterói, Soares Pinto
concluiu mestrado em Ciências Biológicas
(Botânica) pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), no ano de 2004, e iniciou
doutorado na mesma instituição, em 2013.
Atualmente é professor da Rede Pública Es-
tadual de Ensino do Rio de Janeiro, atuando
no Colégio Estadual David Capistrano, pri-
meiro colégio do estado a ter um selo de car-
bono neutro. 

Foi também professor substituto do De-
partamento de Ciências da Faculdade de
Formação de Professores (FFP), da Uni-
versidade do Rio de Janeiro (Uerj), entre
2012 e 2014. Participa como pesquisador
no grupo de estudos ambientais do Leste
Metropolitano do Rio, nos grupos de pes-
quisas em biodiversidade, conservação e
educação ambiental, etnobotânica e flo-
rista da Mata Atlântica.

“Com muita honra, venho outorgar este di-
ploma a José Soares Pinto, por sua desta-
cada colaboração em ações a favor da
natureza, do meio ambiente e dos interesses
ecológicos.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é um dos autores do projeto de lei
242/2011, determinando que os estabele-
cimentos comerciais e de prestação de
serviços sejam obrigados a manter fixado
em local visível o endereço e o telefone da
Secretaria Municipal de Defesa do Con-
sumidor. 

Sancionado na forma da Lei Ordinária
2.911/2012, tem coautoria de sete verea-
dores. O descumprimento desta Lei cons-
titui infração administrativa, a ser apurada
pelo órgão competente, com o devido pro-
cedimento legal, ampla defesa e garantia
do contraditório. O infrator será responsa-
bilizado com advertência, por escrito, da
autoridade competente, concedendo-lhe o
prazo de dez dias para adequação, po-
dendo incorrer nas penalidades legais;
multa conforme o Código Tributário Muni-
cipal; e até interdição do estabelecimento,
em caso de reincidência. 

Para justificar o projeto os autores conside-
raram a necessidade de divulgar aos con-
sumidores niteroienses o endereço e o
telefone da secretaria municipal competente
para a defesa de seus direitos; e que a De-
fesa do Consumidor constitui dever do Es-
tado previsto na Constituição Federal.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20

42_OUTUBRO_Revista Camara_42 CAMARA OUTUBRO 2014  22/12/2014  17:52  Page 8



9

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do projeto de lei 120/2014 sobre a obriga-
toriedade de constar na capa ou contra-
capa do carnê do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) de Niterói, os requisitos
para a isenção do referido tributo, bem
como os imóveis isentos. 

“Dessa forma, o projeto ora apresentado
destina-se a adequar o ordenamento mu-
nicipal às normas constitucionais, tra-
tando-se assim de um serviço de utilidade
pública, já que também é obrigação do
Poder Executivo informar aos munícipes
seus direitos, sendo estes, muitas vezes
desconhecidos pelos contribuintes, princi-
palmente os hipossuficientes, que não dis-
põem de acessibilidade à informação.
Portanto, projeto possui o escopo de pro-
mover a transparência, e consequente-
mente fortalecer a cidadania por meio de
informações acessíveis ao cidadão”, ex-
plica Emanuel. 

A matéria tem respaldo no artigo 37 da
Constituição Federal de 1988, os princí-
pios que regem a administração pública,
dentre eles, o princípio da publicidade, que
objetiva manter plena transparência de
todos os comportamentos dos integrantes
da administração direta ou indireta.

Bruno Bastos Lessa é autor do projeto de
lei 200/2014 sobre a veiculação no sítio
eletrônico da Prefeitura de Niterói de in-
formação do horário das linhas de trans-
porte coletivo em terminais, estações e
pontos de parada. Conforme o Artigo 2º, a
informação será veiculada na forma im-
pressa e eletrônica. Quando impressa, de-
verá ser atualizada a cada 45 dias, pelo
menos, e deverá conter a data da última
atualização. 

As informações serão colocadas nos pon-
tos finais e terminal rodoviário, em local de
fácil acesso e visibilidade aos usuários. O
horário informado deverá ser o da saída
do ônibus do terminal, estação-tubo ou pa-
rada. A veiculação eletrônica poderá, além
da divulgação no sítio eletrônico, ser atra-
vés de mensagem de texto para celular
(SMS) ou aplicativos para smartphones,
que informarão, em tempo real e de forma
aproximada, os minutos restantes para
chegada dos ônibus de determinadas li-
nhas em um ponto. 

Os recursos para execução da lei, se apro-
vada, serão dotados do Fundo Municipal
de Transporte. A Prefeitura de Niterói po-
derá delegar a execução à administração
indireta.

Bruno Lessa (PSDB) Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80

2620-1321
Gabinete 23

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor da pro-
posta para tombamento do antigo edifício
sede da Imprensa Oficial. Protocolado na
Mesa Diretora com o número 128/2012,
prevê, além do tombamento, a incorpora-
ção do edifício localizado na Rua Marquês
de Olinda, no Centro, ao patrimônio artís-
tico, arquitetônico e cultural de Niterói . 

Em parágrafo único especifica que o tom-
bamento compreende as áreas comuns e
entornos, conforme estabelece o Decreto-
Lei 25, de 30 de novembro de 1937. 

Caberá ao Poder Executivo comunicar o
ato de tombamento aos serviços de patri-
mônio histórico e artístico nacional e do
Estado do Rio de Janeiro. 

Em 1946, a oficina responsável pela pu-
blicação do Diário Oficial recebia o nome
de Divisão de Obras da Imprensa Esta-
dual. Com a mudança de governo e o fim
do Estado Novo, em 1952, a empresa re-
cebeu o nome de Imprensa Oficial, mas só
ganhou sede própria quatro anos depois,
no mesmo prédio da Marquês de Olinda,
29, no Centro. Também em 1956, obtinha
autorização para imprimir obras de valor
científico ou literário, de autores nascidos
ou radicados no estado.

Gallo (PROS)

2620-4729
Gabinete 21

42_OUTUBRO_Revista Camara_42 CAMARA OUTUBRO 2014  22/12/2014  17:52  Page 9



10 — Outubro de 2014

José Vicente Filho (PROS)

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do projeto de lei 65/2013 para que os
agentes públicos, eleitos para os poderes
Executivo e Legislativo municipais, sejam
obrigados a matricular seus filhos e de-
mais dependentes em escolas públicas de
educação básica de Niterói. A matrícula no
ensino médio deverá ser feita em escolas
estaduais do município. 

“No Brasil, os filhos dos dirigentes políti-
cos costumam cursar a educação básica
em escolas privadas. Isto mostra, em pri-
meiro lugar, a má qualidade da escola pú-
blica brasileira, e, em segundo lugar, o
descaso dos dirigentes para com o ensino
público”, afirmou. 

Segundo o vereador, seu projeto de lei foi
inspirado em uma proposta do senador Cris-
tovam Buarque (PDT), que se enquadra
perfeitamente à realidade existente em Ni-
terói. “Talvez não haja maior prova do desa-
preço para com a educação das crianças do
povo, do que ter os filhos dos dirigentes bra-
sileiros, salvo raras exceções, estudando
em escolas privadas. Esta é uma forma de
corrupção discreta da elite dirigente que, em
vez de resolver os problemas nacionais,
busca proteger-se contra as tragédias po-
pulares, criando privilégios”, assegura Vieira.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor do pro-
jeto de lei 204/2014 criando o Serviço de
Segurança nas praças de Niterói, através
da Guarda Municipal. O serviço objetiva
coibir a prática de delitos e a presença de
usuários de drogas nas praças do municí-
pio de Niterói. Caberá aos guardas muni-
cipais, vigilância e proteção dos bens
imóveis, dos equipamentos esportivos,
das áreas de recreação, bem como dos
frequentadores dessas praças. 

Os recursos necessários para a imple-
mentação deste serviço, assim como suas
estratégias de ação, serão providos pela
Secretaria Municipal de Segurança. 

“As praças são espaços públicos de lazer,
recreação, atividades esportivas e cultu-
rais. Ao longo do tempo, elas vêm per-
dendo esse significado, justamente pela
ocupação de drogados, desocupados, la-
drões, e, principalmente, por falta de se-
gurança. Um dos exemplos é a Praça Vital
Brazil, em Santa Rosa. A nosso pedido, o
prefeito colocou ali dois guardas munici-
pais, num projeto piloto, resolvendo essa
problemática. Se deu certo nesta praça,
por que não estender para as demais de
toda a cidade”, questiona o vereador
Jayme Suzuki.

José Vicente Filho é autor da proposta de
lei número 35/2003. Pelo Artigo 1º de seu
projeto, ficava autorizado o Poder Execu-
tivo a firmar parceria com o Governo Fe-
deral no sentido de colocar à disposição
da população masculina, acima de 40
anos, exames para a prevenção do cân-
cer de próstata nos hospitais do município
de Niterói. 

Os parceiros institucionais devem plane-
jar, propor, elaborar e executar a política
municipal de combate ao câncer de prós-
tata; encaminhar os portadores da doença
para local onde passam receber trata-
mento adequado; e informar e conscienti-
zar a população masculina sobre a
importância da realização do exame pre-
ventivo, através dos meios de comunica-
ção social. 

“Essa parceria tem como objetivo, além da
difusão do exame preventivo do câncer de
próstata, a aquisição de cooperação téc-
nica e financeira pelo município junto ao
Governo Federal no sentido de aperfeiçoar
sua atuação institucional para implemen-
tação das finalidades do Programa Nacio-
nal de Prevenção”, explica o vereador. As
clínicas e hospitais particulares serão res-
sarcidos pelo SUS.

Jayme Suzuki (PSC)Henrique Vieira (PSOL)

NO PLENÁRIO

2620-0842
Gabinete 69

2622-9742
Gabinete 89

2613-6718
Gabinete 85
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Leonardo Giordano (PT) Magaldi (SDD)

Leonardo Soares Giordano é autor de In-
dicação Legislativa para garantir aos nite-
roienses a gratuidade no Museu de Arte
Contemporânea (MAC) e no Solar do
Jambeiro. No aniversário de 18 anos do
MAC, em setembro, o niteroiense pode
aproveitar, de graça, as atividades que
vão marcar a data. 

Mas a gratuidade não ficou  restrita ao
mês de aniversário do museu. A Indicação
132/2013 garante a isenção de cobrança
de bilheteria em qualquer época do ano. 

“A gratuidade beneficia cidadãos locais,
nascidos ou moradores do município, não
somente no MAC, mas também no Solar
do Jambeiro, espaço cultural localizado
em São Domingos. Para ter direito ao ser-
viço, o niteroiense ou morador deve apre-
sentar a carteira de identidade ou um
comprovante de residência. O fácil
acesso aos aparelhos culturais alimenta
em cada cidadão o interesse em conhe-
cer, explorar e diversificar. Precisamos de
uma política voltada ao estímulo do con-
sumo da arte para ajudar na construção
de uma cidade mais cultural e criativa”,
lembra Giordano, que preside a Comissão
de Cultura e Patrimônio Histórico da Câ-
mara.

Carlos Alberto Pinto Magaldi é autor do
projeto de lei 107/2012, determinando a
realização dos exames Manobra de Orto-
lani e de Barlow, conhecidos como Teste
do Quadril, em todos os recém-nascidos
em hospitais ou maternidades do municí-
pio. O resultado do exame deve ser ano-
tado no prontuário médico inicial do bebê
e, na suspeita de instabilidade ou luxação
do quadril, o bebê deve ser encaminhado
ao ortopedista pediátrico nos primeiros
dias de vida para tratamento especiali-
zado. 

Todos os casos citados deverão ser co-
municados aos órgãos de saúde dedica-
dos a pesquisa da doença DDQ (Displasia
do Desenvolvimento do Quadril), termo
mais utilizado hoje para esta doença, vi-
sando ao estudo da mesma. 

“Os testes de Ortolani e de Barlow são
exames preventivos realizados horas após
o nascimento que detectam, precoce-
mente, má formações, evitando complica-
ções futuras entre elas o encurtamento de
um dos membros e a osteoartrose pre-
coce. Em cada mil recém-nascidos, um
tem o quadril luxado (deslocamento de
osso dentro da articulação) e cerca de dez
tem o quadril subluxado (instável).

2620-6754 
Gabinete 36

2622-2911
Gabinete 41

Pastor Ronaldo (PROS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, pretende incluir no calendário ofi-
cial de eventos de Niterói o Dia da Bíblia,
que será comemorado anualmente sem-
pre no segundo domingo de dezembro.
Proposto pelo projeto 203/2014 lembra
que o grego, o hebraico e o aramaico
foram os idiomas utilizados para escre-
ver os originais das Escrituras Sagradas.
O Antigo Testamento foi escrito em he-
braico. Apenas alguns poucos textos
foram escritos em aramaico. 

O Novo Testamento foi escrito original-
mente em grego, que era a língua mais uti-
lizada na época. “Estima-se que a primeira
tradução da Bíblia foi elaborada entre 200
a 300 anos antes de Cristo. Como os ju-
deus que viviam no Egito não compreen-
diam a língua hebraica, o Antigo
Testamento foi traduzido para o grego.
Porém, não eram apenas os judeus, que
viviam no estrangeiro, aqueles que tinham
dificuldade de ler o original em hebraico.
Com o cativeiro da Babilônia, os judeus da
Palestina também já não falavam mais o
hebraico”, ensina o Pastor. 

A Bíblia é o livro mais vendido de todos
os tempos, com mais de seis bilhões de
cópias em todo o mundo.

2613-6814
Gabinete 50
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes é autor do projeto de
lei 116/2004 que dispõe sobre a obrigatorie-
dade de exibição de curta metragens nas
sessões dos cinemas situados em Niterói e
autoriza a criação do Programa Curta no Ci-
nema. Pela proposta, as empresas que pos-
suem salas de exibição em Niterói ficam
obrigadas a destinar 15 minutos de cada
sessão à exibição de curta metragens. 

Os filmes serão fornecidos por estudantes
de cursos de cinema devidamente cadas-
trados no Curta no Cinema a ser criado pela
Secretária Municipal de Cultura. 

O tempo destinado à exibição pode con-
ter propaganda de eventuais patrocinado-
res da obra. 

“A cidade de Niterói sempre se notabilizou
por abrigar inúmeros artistas de qualidade
no cenário brasileiro nas áreas musical, lite-
rária, plástica, dentre outras. Niterói destaca-
se, também, por sediar na Universidade
Federal Fluminense, uma das poucas esco-
las de cinema do Brasil reconhecidas pela
sua excelência técnica e criativa. Desse
modo, muito da produção cinematográfica
encontra-se registrada em películas de curta
duração que não encontram espaço para di-
vulgação”, diz o vereador.

Priscila Souza Nocetti Costa é a autora do
projeto de lei 71/2014 tornando obrigatório
que supermercados e hipermercados, lo-
calizados em Niterói melhorem o atendi-
mento aos portadores de deficiência física.
Nesse sentido ficam obrigados a disponibi-
lizarem um funcionário para auxiliar os
clientes com deficiência física ou visual du-
rante suas compras.

Pelo Artigo 2º, tais estabelecimentos pode-
rão firmar convênio com entidades repre-
sentativas dos deficientes, bem como
promover a capacitação de funcionários para
melhor atenderem os clientes em questão. 

Os estabelecimentos que não cumprirem
esta lei, se aprovada, serão notificados; e,
após reincidência, receberão multa no valor
de R$ 10 mil; podendo chegar a cassação
do alvará. 

“O presente projeto visa auxiliar e propor-
cionar maior conforto aos clientes porta-
dores de alguma deficiência, que muita
das vezes têm dificuldade de realizarem
suas compras de maneira adequada”, ex-
plica a vereadora Priscila Nocetti. Super-
mercados e hipermercados terão o prazo
de 60 dias após a publicação desta lei
para se adequarem.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor
do projeto 157/2014 para que, a partir do
ano de 2015, toda concessão para funcio-
namento de novas cooperativas de táxis,
expedidas pela Prefeitura de Niterói, só
possam ser autorizadas caso as mesmas
apresentem em seus quadros, ao menos
dois veículos adaptados para o transporte
de pessoas cadeirantes. 

Conforme prevê o Artigo 2º, o não cumpri-
mento ao disposto neste projeto, caso
aprovado, implicará na não concessão,
pelo Executivo Municipal, da autorização
para funcionamento. 

“Sendo as concessões para funcionamento
de cooperativas de táxis um instrumento de
controle e, diante da grande necessidade
de se oferecer melhores condições de
transporte e viabilizar a locomoção de ca-
deirantes, melhorando desta forma sua
qualidade de vida, propomos este projeto
de lei que se justifica também pela urgência
do atendimento às pessoas deficientes em
sua locomoção, quer seja para tratamentos
de saúde ou até mesmo para atividades de
lazer, favorecendo desta forma sua intera-
tividade com o mundo à sua volta e conse-
quentemente melhorando sua qualidade de
vida”, revela.

Paulo Henrique (PPS)

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

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas é
autor do projeto de lei 371/2011 que esta-
belece multa para todos os contribuintes
que, comprovadamente, praticarem cruel-
dades contra animais. Esta lei se aplica a
todo e qualquer tipo de animal, não se res-
tringindo apenas aos domesticados. 

Serão considerados maus tratos ações
como abandono em vias públicas, e em
residências fechadas ou inabitadas, agres-
sões diretas ou indiretas, de qualquer tipo,
privação de alimento ou de alimentação
adequada à espécie, confinamento inade-
quado à espécie, coação à realização de
funções inadequadas à espécie ou ao ta-
manho do animal, abuso ou coação ao tra-
balho de animais feridos, prenhes,
cansados ou doentes, e torturas. 

O valor arrecadado com as multas deverá
ser, obrigatoriamente, revertido para o
Centro de Controle de Zoonoses da ci-
dade ou para associações de proteção e
defesa dos animais, devidamente cadas-
tradas pelo Poder Público Municipal, de-
vendo ser preferencialmente gasto com
serviços de esterilização gratuita de ani-
mais, serviços de assistência veterinária
gratuita e campanhas de adoção e doação
de animais apreendidos.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é o
autor da Lei 2.698/2010 que autoriza a im-
plantação das câmeras de segurança nos
logradouros públicos de Niterói por Asso-
ciações e Conselhos Comunitários. 

O Artigo 1° autoriza as associações e con-
selhos comunitários a implantar e ampliar
as câmaras de segurança nesses locais.
Para sua efetiva implantação, devem as
associações e conselhos ter respaldo da
maioria dos moradores da região envol-
vida pelo projeto, aprovado em assem-
bleia, com ata e lista de presença
registrada em cartório e protocolada na se-
cretaria municipal competente. 

As Câmeras de segurança deverão ser,
obrigatoriamente, voltadas para os logra-
douros públicos. As imagens que serão
captadas pelo sistema ficarão disponíveis
para as polícias Civil, Militar e Federal,
desde que solicitadas por ofício para fins
de investigação e prevenção dos delitos
naquela região. “A instalação das câma-
ras trará mais tranquilidade aos morado-
res. Esse instrumento aumenta a
possibilidade de elucidar os crimes, auto-
maticamente, inibindo os criminosos de
agirem, ou seja, previne que os atos acon-
teçam”, conta Renato Cariello.

Rodrigo Flach Farah é autor do projeto
285/2006 sobre a Campanha Municipal de
Prevenção, Orientação e Combate da Os-
teoporose. A execução será de responsa-
bilidade e coordenação da Secretaria de
Saúde em colaboração com outras insti-
tuições, procurando atingir maior parte da
população. 

Fica instituído o Dia Municipal de Preven-
ção, Orientação e Combate da Osteopo-
rose, a ser realizado, anualmente, em 20
de outubro, data em que se comemoram
os dias Mundial e Nacional da Luta Contra
a Osteoporose. 

“A título de exemplificação, no Brasil, cerca
de cinco milhões de mulheres têm a
doença e, desse total, aproximadamente,
17% têm menos de 55 anos. Esse número
é bastante alarmante, se considerarmos
que a grande maioria delas corre o risco
de sofrer sérias fraturas, por falta de orien-
tação, prevenção e tratamento adequado.
No Brasil, são raros os programas volta-
dos à prevenção dessa doença. É neces-
sário desenvolver programas que visem a
prevenção da osteoporose, até como
forma de diminuir os custos com o trata-
mento e, consequente melhora da quali-
dade de vida para todos”, ressalta Farah.

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 do pro-
jeto de lei 63/2012. A proposta da nova le-
gislação dispõe sobre a obrigatoriedade
da afixação de cartaz, com endereço e te-
lefone completo das unidades de saúde
públicas, em todas as drogarias e farmá-
cias situadas em Niterói. 

Em parágrafo único define o projeto que o
cartaz deverá ser afixado em local de fácil
visibilidade. Se aprovado, prevê que o
Poder Executivo Municipal regulamentará
a presente lei, no prazo de 60 dias, dis-
pondo sobre a sua fiscalização e a aplica-
ção das penalidades cabíveis, no caso de
seu descumprimento. 

“O presente projeto de lei tem por intuito
aproveitar o ambiente das drogarias e far-
mácias para veicular informações básicas
sobre a localização e os contatos telefôni-
cos das unidades de saúde públicas da
rede ambulatorial e hospitalar situadas em
Niterói”, explica Waldeck Carneiro. 

É dele também o projeto 64/2012 que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de afixação
de cartaz com os Dez Passos Para Uma
Alimentação Saudável, estabelecidos pelo
Ministério da Saúde, em restaurantes e
lanchonetes de Niterói.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT

Tânia Regina Pereira Rodrigues é autora
do projeto de lei 108/2014 estabelecendo
normas específicas para o exercício da
prestação de serviços de manobra e
guarda de veículos, conhecidos como
Valet Parking. 

O exercício da prestação desses serviços
deve observar rigorosamente às condi-
ções previstas nesta lei, caso aprovada. 

A empresa deve estar regularmente cons-
tituída; ter em seus quadros motoristas de-
vidamente registrados nos moldes
estabelecidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), assim como regular-
mente habilitados para a condução de veí-
culos automotores na categoria
profissional "B". Devem se apresentar de-
vidamente uniformizados e identificados.

“Sem sombra de dúvidas, faz-se necessá-
rio o estabelecimento de diretrizes, tanto
para os estabelecimentos, quanto para as
prestadoras do serviço, a fim de preservar
os direitos e deveres inerentes ao cidadão;
observa-se que o fato não implica apenas
num manobrista, uma vez que este dirige
o veículo em via pública, fato que requer
outros cuidados e respeito ao Código Na-
cional de Trânsito.

Verônica dos Santos Lima é autora do pro-
jeto de lei 144/2014 que dispõe sobre os
componentes do município de Niterói, em
conformidade com o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar. 

A matéria visa definir os parâmetros para
elaboração e implementação do Plano
Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional. 

O Artigo 2º diz que a alimentação ade-
quada é direito básico do ser humano, in-
dispensável à realização dos seus direitos,
consagrados nas constituições Federal e
Estadual, cabendo ao Poder Público Mu-
nicipal adotar as políticas e ações que se
façam necessárias para respeitar, prote-
ger, promover e prover o direito humano à
alimentação adequada e segurança ali-
mentar e nutricional de toda a população. 

“O município de Niterói já vem construindo
equipamentos e políticas públicas que en-
volvem a segurança alimentar e nutricio-
nal baseado em gestões na área que vem
dando conta de uma política para a ci-
dade, entretanto, existe a possibilidade de
aumentar a capacidade e a eficiência
dessa temática”, explica a vereadora Ve-
rônica Lima.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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O fim do prazo de concessão da Ponte Rio-Ni-
terói e o início da abertura do processo licitató-
rio de renovação da exploração do serviço,
será tema de audiência pública promovida pela
Câmara de vereadores. Por iniciativa do ve-
reador Bruno Lessa o tema deverá ser deba-
tido com análise das intervenções viárias que
a empresa vencedora do certame terá que rea-
lizar como contrapartida do serviço. A data
ainda não foi marcada.

— O tema da audiência será de extrema rele-
vância ao cidadão niteroiense. Elevada parcela
da população de Niterói faz uso diário da tra-
vessia rodoviária pela Ponte Rio-Niterói. Além
disso, a nova concessão atribui à futura con-
cessionária a responsabilidade de implantar
uma alça de ligação do sistema rodoviário à
Linha Vermelha, com o objetivo de evitar que
os usuários com destino à Baixada Fluminense
e à Rodovia Presidente Dutra, por exemplo, uti-
lizem a Avenida Brasil. Também deve ser im-
plantada uma passagem subterrânea sob a

Praça Renascença, em Niterói, na direção da
Avenida Feliciano Sodré, com o objetivo de
proporcionar maior fluidez ao tráfego do sis-
tema rodoviário. A Câmara não pode ser afas-
tada desse processo — diz Bruno Lessa.

O leilão para a escolha da empresa que vai ad-
ministrar a Ponte Rio-Niterói por 30 anos já
está sendo preparado. Os parâmetros da fu-
tura licitação têm como base um estudo de via-
bilidade elaborado pelo grupo CCR, que hoje
explora a via, e confirmou que vai participar da
disputa.

O grupo CCR (que tem como acionistas ma-
joritários a Camargo Correa, a Andrade Gu-
tierrez e a Soares Penido) opera a Ponte há
quase 20 anos. Como o prazo de concessão
se encerra em 29 de maio de 2015, o Minis-
tério dos Transportes lançou, em janeiro
deste ano, edital chamando interessados em
fazer o estudo de viabilidade, fixado em R$
2,9 milhões.

Doze empresas se apresentaram, mas ape-
nas duas entregaram o estudo no prazo es-
tabelecido (além do grupo CCR, a Planos
Engenharia). Em 7 de outubro, veio o resul-
tado, que apontou o CCR como vencedor do
certame. O pagamento pelo trabalho será
feito pelo futuro concessionário.

Valores do pedágio
Em outras esferas de poder duas audiências
públicas já foram realizadas no mês passado:
uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília.
Para as duas audiências, o Ministério dos
Transportes e a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) levaram as linhas
gerais do edital da nova concessão. São ci-
tados, por exemplo, dois valores máximos de
pedágio: R$ 4,27 (mais barato do que os R$
5,20 atuais, se não for construída a chamada
Avenida Portuária) e R$ 5,37 (se a via ficar
de fora). Na primeira hipótese, os investi-
mentos da concessionária somariam R$ 976
milhões; no segundo, R$ 1,37 bilhão.

Ponte
Rio-Niterói

é tema de
audiência Valores do pedágio vão ser fixados de acordo com os melhoramentos que o novo concessionário fizer na Ponte

O conceito de seu projeto remonta a 1875, visando a ligação entre
os dois centros urbanos vizinhos, separados pela Baía de Guana-
bara ou por uma viagem terrestre de mais de 100 km, que passava
pelo município de Magé. À época havia sido concebida a constru-
ção de uma ponte e, posteriormente, de um túnel.

Entretanto, somente no século XX, em 1963, foi criado um grupo de
trabalho para estudar um projeto para a construção de uma via ro-
doviária. Em 29 de dezembro de 1965, uma comissão executiva foi
formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma
ponte.

O presidente Costa e Silva assinou decreto em 23 de agosto de
1968, autorizando o projeto de construção da ponte, idealizado por
Mário Andreazza, então ministro dos Transportes, sob a gestão de
quem a ponte foi iniciada e concluída.

A obra teve início, simbolicamente, em 9 de novembro de 1968,
com a presença da rainha da Grã-Bretanha, Elizabeth II e de sua Al-
teza Real, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, ao lado do mi-
nistro Andreazza. As obras tiveram início em janeiro de 1969.

A ligação rodoviária foi entregue em 4 de março de 1974, com ex-
tensão total de 13,29 km, dos quais 8,83 km são sobre a água, e 72
m de altura em seu ponto mais alto. Atualmente é considerada a
maior ponte, em concreto protendido, do hemisfério sul e é a 11ª
maior ponte do mundo. No ano em que foi concluída, era a segunda
maior ponte do mundo, perdendo apenas para a Causeway do lago
Pontchartrain, nos Estados Unidos.

Projeto vem desde 
o tempo do império
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Em sua 12ª edição Câmara em Revista conta como foi criada a Me-
dalha Oscar Niemeyer. A honraria deve ser conferida, segundo o Pro-
jeto de Resolução 02/2012, em vida ou postumamente, a arquitetos,
engenheiros, designers, decoradores e profissionais de áreas afins
que contribuam, por meio de projetos inovadores, à moder-
nização arquitetônica e urbana de Niterói. Proposta
pelo vereador Waldeck Carneiro, pode ser entre-
gue a cidadãos brasileiros ou estrangeiros,
sem distinção de classe, crença religiosa, po-
lítica ou de qualquer natureza.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soa-
res Filho nasceu em 15 de dezembro de
1907. Segundo a justificativa do Projeto
descrita pelo vereador, foi um arquiteto bra-
sileiro, considerado uma das figuras-chave
no desenvolvimento da arquitetura moderna.
Niemeyer foi mais conhecido pelos projetos de edi-
fícios cívicos para Brasília, cidade planejada que se tor-
nou a capital do Brasil em 1960, bem como por sua colaboração no
grupo de arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas, em
Nova Iorque.

“A exploração das possibilidades construtivas do concreto armado foi
altamente influente na época, tal como na arquitetura do final do século
XX e início do século XXI. Elogiado e criticado por ser um escultor de
monumentos, Niemeyer foi um grande artista e um dos maiores arqui-
tetos de sua geração por seus partidários”, enfatiza Waldeck.

Nascido no Rio de Janeiro, Niemeyer estudou na Escola Nacional
de Belas Artes e durante seu terceiro ano estagiou com Lúcio Costa,
com quem acabou colaborando no projeto para o Ministério de Edu-
cação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.
Contando com a presença de Le Corbusier, Niemeyer teve a chance
de trabalhar com o mestre suíço, sendo ele uma grande influência em
sua arquitetura. O primeiro grande trabalho individual de Niemeyer foi
projetar uma série de edifícios na Pampulha, um subúrbio planejado
no norte de Belo Horizonte (MG).

Esse trabalho, especialmente a Igreja São Francisco de Assis, rece-

beu elogios da crítica nacional e estrangeira, chamando a atenção in-
ternacional a Niemeyer. Ao longo dos anos 1940 e 1950, Niemeyer
se tornou um dos arquitetos mais importantes do Brasil, projetando
uma série de edifícios, tanto no país como no exterior. Isso incluiu o

projeto de diversas residências e edifícios públicos, e
ainda a colaboração com Le Corbusier (e outros) no

projeto da sede das Nações Unidas, o que pro-
vocou convites para ensinar na Universidade

de Yale e na Escola de Design da Universi-
dade de Harvard.

Em 1956, Niemeyer foi convidado pelo pre-
sidente do Brasil, Juscelino Kubitschek,
para projetar os prédios públicos da nova

capital do Brasil, que seria construída no
centro do país. Seus projetos para o Con-

gresso Nacional, os palácios da Alvorada e do
Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral

de Brasília, todos concluídos anteriormente a 1960,
foram em grande parte de natureza experimental e ligados por ele-
mentos de design comuns.

Esse trabalho levou à sua nomeação, como diretor do Departamento
de Arquitetura da Universidade de Brasília, bem como membro hono-
rário do Instituto Americano de Arquitetos. Devido a sua ideologia de es-
querda e seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro (PCB),
Niemeyer deixou o país após o golpe militar de 1964 e, posteriormente,
abriu um escritório em Paris. Ele retornou ao Brasil em 1985 e foi pre-
miado com o prêmio Pritzker de arquitetura, em 1988. Entre seus pro-
jetos mais recentes se destacam o Museu de Arte Contemporânea, o
Teatro Popular e outros prédios que compõem o Caminho Niemeyer
em Niterói, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (2002), a Cidade Ad-
ministrativa de Minas Gerais (2010) e o Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer, na Espanha (2011). Niemeyer trabalhou  até semanas
antes de morrer em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos.

Com a Cidade de Niterói, Niemeyer estabeleceu profundos laços, posto
que aqui se encontra um dos maiores acervos de obras por ele proje-
tadas, entre as quais, além do MAC, o Teatro Popular, A Estação Hi-
droviária de Charitas e o Memorial Roberto Silveira.

Niemeyer, o mestre da
arquitetura  moderna
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