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Adeus ao decano

O aniversário de criação da Umbanda no
Brasil, por Zélio Fernandino de Moraes, foi
festejado com evento realizado na Câmara
de Vereadores pela Frente Parlamentar
contra a Intolerância Religiosa. Além de
sessão solene presidida pelo vereador
Leonardo Giordano, houve apresentação
de grupos afros e realizada uma feira de
artesanato e de comidas típicas. Página 7

108 anos 
da Umbanda são

festejados

Colares e pulseiras com simbolismo religioso oferecidos durante festa da Umbanda

Trovadores

abrilhantam os

Jogos Florais
A 44ª edição dos Jogos Florais
lotou o plenário e as galerias da Câ-
mara de Niterói, reunindo mais de
300 trovadores de todo o Brasil e do
exterior para um dia inteiro de even -
to promovido pela UBT. Página 15

Efeitos da crise

estadual na

assistência social
A interrupção da assistência socialdo
Estado foi debatida em audiência pú-
blica convocada pela vereadora Ve-
rônica Lima. Os impactos dessa
medida para a população carente de
Niterói foi o tema central.Págs. 2 e 3

LOA 2017 passa

por audiências

antes de votação
A Lei Orçamentária Anual (LOA),
que prevê receitas e despesas de
R$ 2,1 bilhões em 2017, está sendo
discutida em três audiências públi-
cas até ser levada para votação em
plenário pelos vereadores. Pág. 6

Mobilidade e

segurança viária

em debate
A segurança de pedestres e ciclistas
e a política de mobilidade serão te -
mas de audiência pública dia 9/12,
marcada pelo vereador Paulo Edu -
ardo Gomes, atendendo à demanda
de organizações de ciclistas. Pág. 7

A Câmara de Niterói velou seu decano, José Vicente Filho, 75 anos, vereador por quatro décadas e pre-
sidente do Legislativo municipal por cinco vezes. Era uma das figuras públicas mais tradicionais da cidade
e considerado por todos pela sua honradez e amizade. Faleceu vítima de complicações renais durante
tratamento contra  um câncer. Milhares de eleitores e amigos foram prestar o último adeus. Págs. 4 e 5
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Comissões Permanentes:

O fim da Secretaria Estadual de Assistência Social
e Direitos Humanos e a interrupção de programas
sociais foram debatidos em concorrida audiência
pública convocada pela vereadora Verônica Lima.
Os impactos que o fim de ações e políticas públicas
voltadas à população mais carente terá sobre a ci-
dade de Niterói foi o tema central.

— A implantação do Sistema Único de Assistência
Social não pode ser interrompida por conta do fim
da Secretaria. As políticas sociais são ações de Es-
tado, independem de governo e de partido político.
Aqui na cidade temos, por exemplo, o Restaurante
Popular, os Centros de Cidadania e o Aluguel So-
cial, que atende 2,5 mil pessoas. Vamos resistir e
lutar para que os programas continuem — disse a
vereadora Verônica.

Para o presidente do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, Carlos Rodrigues, o im-
pacto do conjunto de medidas vai afetar o municí-
pio. Ele ressalta, entretanto, que a cidade tem
programas que terão continuidade; mas a cidade
é exceção no Estado. Rodrigues elogiou o fato de
Niterói ter sido a primeira a realizar uma audiência
sobre o fim da Ação Social.

O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) ga-
rantiu que a crise financeira não é obra do acaso.
“A crise do petróleo impacta, sim, mas não é pre-
ponderante. Da mesma forma que uma política de
renúncia fiscal com responsabilidade é positiva.
Quando vira uma farra fiscal ou troca de favores é
catastrófica. Nos últimos anos o Governo do Es-
tado deu R$ 140 bilhões em isenções fiscais.
Quanto à habitação popular o Estado não garantiu
novas construções aos desabrigados e, agora,
acaba com o Aluguel Social – disse o deputado.

Waldeck acrescentou que o governador Pezão pre-
tende utilizar R$ 200 milhões do Fundo de Assis-
tência Social, o que representa metade dos R$ 400
milhões em caixa, para socorrer as finanças públi-

Efeitos
na polític
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tos da crise estadual 
ítica social em Niterói

Vereadora Verônica Lima preside audiência pública sobre efeitos da crise do governo estadual na condução das políticas de assistência social com o fim de programas importantes

cas. Já o secretário municipal de Assistência So-
cial, Gabriel Guimarães, explicou que a Política
Pública de Assistência Social começou a ser le-
vada a sério a partir de 2002.

Angélica Hullen, subsecretária de Ação Social de
Niterói, enfatizou que a extinção da secretaria é
um duro golpe no Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). ”O Estado vai perder a obrigato-
riedade de repassar recursos. A gestão municipal
aqui tem como abrigar apenas alguns programas.
No Renda Melhor, por exemplo, 270 jovens estão
inseridos em Niterói”, disse.

O superintendente estadual dos Direitos Difusos,
Cláudio Nascimento — um dos criadores do Pro-
grama Rio Sem Homofobia —, classificou como
fundamental a junção da Assistência Social com

os Direitos Humanos e o fortalecimento das ações
e programas sociais, em 2007. “Estamos dialo-
gando com o governo e tentando sensibilizar as
autoridades. Não podemos permitir o retrocesso”,
lembrou Nascimento.

Participaram a presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social, Arlete Maia; o secretário
municipal de Governo, Roberto Salles; o subse-
cretário Gilberto Rodrigues; e o ex-prefeito de Ni-
terói, Godofredo Pinto.

Trabalho para população de rua
A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de
lei 03/2015 reservando um percentual de três por
cento de vagas de trabalho, nas licitações de ser-
viços e obras públicas municipais que gerem mais
de 30 postos de trabalho, destinando-as aos mo-

radores em situação de rua. A lei proposta pela ve-
readora Verônica Lima, que já foi secretária de As-
sistência Social de Niterói, estabelece que o
candidato deve estar assistido pela secretaria;
cumprir o horário estipulado no contrato de traba-
lho; atender aos requisitos profissionais definidos
pela empresa contratante; e cumprir rigorosa-
mente as normas da empresa contratante.

— O projeto de lei atende a um interesse público
de reinserir moradores em situação de rua na so-
ciedade. As etapas de abordagem e assistência
já são bem realizadas pelo município; o que deve
ser incentivado é que empresas que prestam ser-
viços ao Poder Público tenham em seu quadro um
percentual de assistidos pela Assistência Social,
encerrando o ciclo de abordagem, assistência e
reinserção social — afirma Verônica Lima.
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José Vicente Filho veio morar em Niterói ainda
muito jovem, fixando residência no bairro da
Engenhoca, onde ficou até os anos 90, quando
se mudou para Icaraí, na Zona Sul. Nascido
em 18 de novembro de 1941 iniciou os estu-
dos de Direito, mas não concluiu a faculdade.
Entrou na vida pública em 1972, sendo eleito
pela Arena (Aliança Renovadora Nacional)

com 2.970 votos. À época, só existiam dois
partidos: Arena e o Movimento Democrático
Brasileiro, o MDB.

Foi reeleito em 1976 com 4.978 votos como o
mais votado para a Câmara. Em 1982, foi can-
didato e elegeu-se pelo PDS, com 6.221 votos.
Migrou para o PTB em 88 para obter 2.068
votos e, em 1999, foi para o PSB e foi nova-
mente reeleito, com 3.297 votos. Desde que
entrou na vida pública nunca perdeu uma elei-
ção para a Câmara. Já em 2004 estava no

40 anos em
prol da cidade

José Vicente Filho, vereador por quase 40
anos, presidente da Câmara Municipal por
cinco vezes, um dos políticos com maior nú-
mero de mandatos no Brasil e uma das figuras
públicas mais tradicionais de Niterói, deixa um
vazio no Legislativo com sua morte. O verea-
dor, aos 75 anos, foi vítima de complicações re-
nais em função do tratamento contra um
câncer. 

José Vicente, ou apenas Zé Vicente para os
amigos, não pôde concorrer na última eleição por conta de uma deci-
são do Tribunal Regional Eleitoral e de problemas de saúde. Deixou
viúva, quatro filhos e sete netos.

— Ele ensinou muita gente a fazer política. Sempre fez o bem acima
de tudo. Guardarei para sempre maravilhosas lembranças do meu ma-
rido. Fiz a escolha certa para o pai das minhas filhas, para ser meu
companheiro — disse, emocionada, a viúva Selma Vicente.

Nascido no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos Flu-
minense, José Vicente presidiu o Legislativo niteroiense por dez anos.
Na eleição anterior, em 2012, aos 71 anos de idade, concorreu pela Co-
ligação Sempre Niterói e obteve 2.694 votos. Durante as décadas pas-
sadas esteve afastado da Câmara por apenas quatro anos, tempo em
que foi vice-prefeito de Jorge Roberto Silveira.

Integrante de uma família tradicional na política niteroiense, seu
pai, José Vicente Sobrinho, foi vereador na cidade por duas vezes;
o irmão José Augusto Vicente foi vereador entre 2009 e 2012; e
outro irmão, José Carlos Vicente, foi eleito pela terceira vez ve-
reador na vizinha São Gonçalo. Quando retornou do cargo de vice-
prefeito de Niterói disse que estava voltando à Câmara de
Vereadores do município “para fazer o que não conseguiu realizar
no Executivo”.

Na atual legislatura participava das comissões permanentes como
presidente em Administração, Estatística e Servidores Públicos;
atuava como vice em Saúde e Bem-Estar Social; e como membro
na Defesa do Consumidor e Direitos do Contribuinte. José Vicente
Filho estava filiado ao PRB (Partido Republicano Brasileiro) e teve
como último número de registro 10.657.

‘‘Perdemos um

amigo, um

conselheiro,

homem honrado

que nos fará

muita falta.

Paulo Bagueira

Adeus ao
decano da 

Câmara 
de Niterói
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Uma legião de familiares, amigos, colegas
de trabalho e admiradores compareceu ao
velório do vereador no Plenário Brígido Ti-
noco da Câmara. O prefeito Rodrigo
Neves (PV) anunciou que o Mergulhão
que está sendo construído na Praça Re-
nascença, num dos acessos da ponte Rio-
Niterói, terá o nome de José Vicente Filho.

— No dia do aniversário de Niterói esta-
mos sepultando Zé Vicente, sua história
se mistura de uma vez por todas com a ci-
dade. Sua vida e seu trabalho se confun-
dem com o município. Ele e sua família
têm contribuído para o sucesso de Niterói
há muitos anos. A Zona Norte principal-
mente tem uma relação de vida e amor
com Zé Vicente. Conheci e convivi com ele
no meu primeiro mandato como vereador,
quando ele já era um decano da Câmara
Municipal. É uma pessoa de diálogo e que
viveu intensamente a vida pública. Minhas
condolências para todos os seus familia-
res — disse o prefeito.

Colega de trabalho e amigo pessoal de

José Vicente Filho, a quem substituiu na
Presidência da Câmara de Niterói, o ve-
reador Paulo Bagueira lamentou a perda
do colega.

—  Perdemos um amigo, um conselheiro
da política e um honrado homem público
que nos fará muita falta. A Câmara e todos
nós vereadores estamos enlutados e
muito tristes com sua morte — disse.

O prefeito Rodrigo Neves decretou luto ofi-
cial de três dias no Município, em sinal de
pesar pelo falecimento do vereador. 

O corpo do vereador chegou ao plenário

carregado por familiares e pelo vereador
Beto da Pipa (PMDB). 

Muito abalados com a perda, alguns fami-
liares falaram da personalidade de José
Vicente. O também vereador, só que de
São Gonçalo, José Carlos Vicente, irmão
do José Vicente, falou sobre a sua perda.
“Meu irmão com certeza vai fazer muita
falta”, disse emocionado. O neto do parla-
mentar disse o quanto o avô era impor-
tante: “Meu avó era tudo pra mim. Sem
dúvida é uma grande perda. Ele era uma
pessoa muito humilde e vai fazer muita
falta para nossa família”, disse Diego Vi-
cente Neto. 

Familiares e amigos participam do velório de José Vicente no plenário da Câmara de Vereadores  de Niterói

PPS recebendo 3.519 votos e, como vice-pre-
feito de Jorge, ficou afastado do Legislativo.

Não era ligado a partidos, preferia acreditar
nas pessoas, nos projetos, nas boas inten-
ções. Em 2012, voltou a ser candidato e con-
quistou o décimo mandato com 2.694 votos.
Em 2013 mudou para o PROS por pouco
tempo e estava filiado ao PRB. Presidiu a Câ-
mara pela primeira vez em 1987 e depois de
2003 até 2008. Foi duas vezes vice e três
atuou como 1º secretário.

O irmão vereador, José Carlos Vicente, lembrou
o legado de Zé Vicente para Niterói.

— Éramos nove irmãos, hoje somos apenas
quatro. Depois da morte de nosso pai ele se
tornou o líder de nossa família, na vida pri-
vada e na política. Era um pai, um amigo, um
irmão, um filho exemplar — ressaltou José
Carlos Vicente

Comunidade judaica de luto
Através de seus presidentes, a Comunidade Ju-

daica lamentou a morte do vereador José Vi-
cente Filho.

A Federação Israelita do Rio de Janeiro, a As-
sociação David Frischman de Cultura e Re-
creação, a Sociedade Hebraica de Niterói, o
Centro Israelita de Niterói o Memorial Judaico
de Vassouras, a B’Nai B’rith e a Organização
Wizo de Niterói destacaram que ele “será eter-
namente lembrado pela criação da lei que de-
termina a data de 19 de abril para homenagear
as vítimas do Holocausto judeu e pela paz”.

José Vicente
vai dar nome a

mergulhão
na saída da Ponte

Pa
ulo
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Garantindo que Saúde e Educação vão conti-
nuar recebendo investimentos maiores que os
definidos pela Constituição, o diretor da Se-
cretaria Municipal de Planejamento, Marcelo
Costa, fez a apresentação do Orçamento da
prefeitura de Niterói para o ano que vem. En-
caminhada pela Mensagem-Executiva
08/2016, a Lei Orçamentária Anual (LOA) pre-
vendo receita estimada de R$
2.345.507.811,00 está sendo submetida a três
audiências públicas obrigatórias, antes de ser
votada em plenário pelos vereadores. 

— A Educação vai receber recursos acima do
limite mínimo de 25% e a Saúde receberá in-
vestimentos superiores a 15% da receita pre-
vista. O ano será de desafios, mas nossas
metas serão cumpridas. Fizemos nosso dever
de casa ao longo dos quatro últimos anos e
vamos continuar gerindo as contas públicas
com responsabilidade — disse Marcelo Costa.

Presente ao encontro o vereador Daniel Mar-

ques defendeu a definição de um plano de
controle de viaturas para manutenção ou con-
tratação de uma firma de locação.

— Uma administração pautada por avanços
na área de segurança, que constrói um Cen-
tro Integrado de Segurança Pública, implanta
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da ca-
tegoria e constrói um complexo como a Ci-
dade da Ordem Pública não pode ter
dificuldade para colocar viaturas operacionais
na rua — enfatiza Daniel.

Bruno Lessa, também presente ao debate,
lamentou que na LOA 2017 ainda conste R$
25 milhões para que a Companhia de Lim-
peza de Niterói (Clin) faça a limpeza das es-
colas. 

— Esta é uma anomalia ainda não corrigida.
Por outro lado, é preciso separar recursos
para a aposentadoria especial dos guardas
municipais. Aprovamos aqui a lei, ela foi ve-

tada pelo prefeito Rodrigo Neves e não con-
seguimos derrubá-lo — lamenta Lessa que,
ao lado de Renato Cariello, é um dos auto-
res da lei de aposentadoria especial.

Na avaliação de outro vereador presente,
Paulo Eduardo Gomes, é preciso não es-
quecer a Previdência Social.

— Temos que olhar o déficit da Previdência
como um todo antes de discutir a aposenta-
doria especial para os guardas. Quero via-
turas para o trabalho da Guarda, mas
também quero que as ambulâncias sejam
boas, que a frota municipal esteja em per-
feitas condições de uso — ressaltou Paulo.

As audiências são organizadas pela Comis-
são Permanente de Fiscalização Financeira,
Controle e Orçamento, presidida pelo ve-
reador Bira Marques, tendo Milton Cal como
vice, e Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes
e Verônica Lima como membros efetivos.

LOA 2017
passa por 

audiências
na Câmara

O fim da Secretaria Estadual de Assistência
Social e dos programas voltados aos mais
carentes, com os possíveis reflexos em Nite-
rói e o grande número de guardas municipais
cobrando mais transparência na aplicação de
recursos deram o tom da segunda audiência
pública para debater a Lei Orçamentária
Anual (LOA) para o exercício financeiro de
2017. O segundo encontro contou com a pre-
sença de Leila Campos, técnica da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Gestão,

representando o Executivo.

A perspectiva do corte de 20% no orçamento
da Assistência Social, perdendo cerca de R$
4 milhões, foi levantada por Marcos André, as-
sessor do gabinete da vereadora Verônica
Lima, ex-secretária municipal de Ação Soc

— Caso não sejam revistos os valores a
Pasta estará inviabilizada. O corte de recur-
sos do Governo do Estado, a diminuição ou
fim de programas sociais e a falta de repasses
orçamentários vão afetar Niterói. Teremos pro-
blemas agravados com manutenção de via-
turas, fornecimento de comida para quatro
refeições dia dos abrigados e ações de campo
— afrimou André.

Representantes dos funcionários da
Guarda Municipal, cobraram transparência
na definição de recursos para a Ordem Pú-
blica.

— O CISP (Centro Integrado de Segurança
Pública) e a Cidade da Ordem Pública são
maravilhosos; mas o guarda municipal está
há nove anos sem receber uniformes. A
evasão tem sido grande. A atual adminis-
tração, que é a que mais fez pela Guarda,
temos que reconhecer, erra ao não ouvir a
categoria, ouve apenas o comando. Os co-
ronéis que comandam a Guarda querem
militarizar uma atividade civil na base da
força - disse o guarda Pierre Barreto, que
está há 15 anos na instituição.

Marcelo Costa, da Secretaria Municipal de Planejamento, apresenta a proposta de Lei Orçamentária 2017

Cobrança de

investimentos
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Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino
de Moraes erguia a Primeira Tenda Espírita de
Umbanda do Brasil. Instalava um trabalho nor-
teado na prática da caridade, no sentido do
amor fraterno como característica. Os 108 anos
de criação da Umbanda foram comemorados
na Câmara de Vereadores pela Frente Parla-
mentar Contra a Intolerância Religiosa. 

Durante todo o dia diversas ações aconte-
ceram no plenário, hall de entrada e demais
dependências da Casa. Danças ciganas e
afro, capoeira, músicas religiosas, apresen-
tação de baianas, barracas de artesanato,
comidas típicas da Bahia e demais locais
onde a Umbanda tem forte apelo popular,
atraíram uma grande quantidade de pessoas
ao Legislativo. Entre os destaques o Coral
das Crianças do Grupo Baoba e o desfile
afro afoxé Baba Atori. A homenagem à Um-
banda foi realizada pelo vereador Leonardo
Giordano, que presidiu a sessão solene es-
pecial.

A Umbanda é, até o momento, a única religião
criada no Brasil e foi fundada em 1917, em
Neves, São Gonçalo, bairro que no passado
pertenceu a Niterói. A Umbanda é uma junção
de elementos africanos, envolvendo orixás e
culto aos antepassados; indígenas, com culto
aos antepassados e elementos da natureza; e
o Catolicismo europeu, que trouxe o Cristia-
nismo e seus santos que foram sincretizados
pelos negros africanos. O Espiritismo também
contribuiu para a criação da religião. A Um-
banda adota para seus Orixás cores diferentes
das utilizadas no Candomblé. A criação da Um-
banda é realizada há três anos aqui na Casa.

A Umbanda tem como lugar de culto o templo,
terreiro ou centro, que é o local onde os um-
bandistas se encontram para realização do
culto aos orixás e dos seus guias. O chefe do
culto no centro é o pai ou mãe de santo. São os
médiuns mais experientes e com maior co-
nhecimento, normalmente fundadores do ter-
reiro. São quem coordenam os cultos e que

irão incorporar o guia-chefe, que comandará a
espiritualidade e a materialidade durante os tra-
balhos.

Como é uma religião espiritualista, a ligação
entre os encarnados e os desencarnados se
faz por meio dos médiuns. Na Umbanda exis-
tem várias classes de médiuns, de acordo com
o tipo de mediunidade. Normalmente há os
médiuns de incorporação, que irão “emprestar”
seus corpos para os guias e para os orixás.

Há também os atabaqueiros, que transmi-
tem a vibração da espiritualidade superior,
por via dos atabaques, criando um campo
energético favorável à atração de determi-
nados espíritos, sendo muitas vezes res-
ponsáveis pela harmonia do culto. Embora
caiba ao sacerdote ou à sacerdotisa res-
ponsável o comando vibratório do rito,
grande importância é dada à cooperação, ao
trabalho coletivo de toda a corrente mediú-
nica. 

Barracas de artesanato na festa de comemoração dos 108 anos da criação da umbanda em festa na Câmara

Umbanda
comemora

108 anos
de existência

7

O comportamento de pedestres e ciclistas e a
política municipal sobre mobilidade e segu-
rança viária serão debatidos em audiência pú-
blica. Por iniciativa do vereador Paulo
Eduardo Gomes, autor do Requerimento
102/2016, dia 9 de dezembro, às 18 horas, o
tema estará em debate na Câmara. Entre ou-
tras autoridades, vão estar presentes o vice-
prefeito Axel Grael, responsável pelo
Programa Niterói de Bicicleta; o coronel PM
Paulo Affonso, da Niterói Trânsito e Trans-
porte (NitTrans); e a secretária de Urbanismo

e Mobilidade Urbana, Verena Andreatta. A au-
diência pública é uma demanda da sociedade
civil, representada pelo Pedal Sonoro, Mobi-

lidade Niterói, Niterói para Pessoas e Massa
Crítica Niterói.

— A discussão desse tema é urgente diante
da extrema necessidade de que ações go-
vernamentais sejam realizadas para discutir
a questão de mobilidade e segurança no
trânsito a fim de proteger pedestres e ciclis-
tas que vêm sofrendo diariamente diversos
percalços, quando não terminam como víti-
mas, por vezes fatais. Muitas promessas
vêm sendo feitas ao longo desta gestão,
porém poucas ações efetivas foram realiza-
das, expondo vidas de cidadãos que pagam
impostos e merecem atenção premente por
parte do Poder Executivo — diz Paulo
Eduardo.

Mobilidade
em duas rodas

Segurança no trânsito para ciclistas e pedestres
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NO PLENÁRIO

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

Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênios com laboratórios de análises
clínicas e faculdades ligadas à área de
Saúde de Niterói, como enfermagem e nu-
trição, para realização de todos os exames
de diagnóstico e prevenção. 

Os exames deverão ser realizados nas
escolas públicas municipais de ensino
fundamental, em todos os alunos, inde-
pedentemente do peso da criança. Diag-
nosticada qualquer das doenças descritas
nessa lei, deverão os pais ou represen-
tantes legais da criança receber orienta-
ção dos profissionais competentes sobre
a importância da alimentação balanceada
e exercícios físicos diários, em benefício
da saúde do menor. “A obesidade é mais
do que um problema com a aparência, é
um perigo para a saúde. A obesidade na
infância está se apresentando como uma
epidemia global”, justifica Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho ao lado do
colega Leonardo Giordano, é autor do Pro-
jeto de Lei 122/2015 que dispõe sobre a
afixação de cartazes indicativos de locali-
zação de hospitais, postos de saúde e
atendimentos emergenciais próximos de
farmácias e drogarias. 

Para fins de aplicação desta lei, caso apro-
vada, os cartazes deverão conter os
nomes dos hospitais, postos de saúde e
atendimentos de emergência, com seus
respectivos endereços e telefones.

O cartaz deverá ser afixado em local de
fácil visualização, escrito de forma clara,
precisa, ostensiva e em língua portuguesa,
de modo a assegurar o entendimento do
cidadão.

“A colocação de cartazes informativos dos
atendimentos médicos mais próximos a
cada farmácia e drogaria, servirá de auxílio,
não só ao profissional farmacêutico, mas
também à sociedade civil. Relevante res-
saltar que muitas das vezes que se busca
por uma farmácia, o que se necessita pode
ir além da especialidade do farmacêutico.
Nessas situações, torna-se indispensável o
encaminhamento do cliente para atendi-
mento médico”, justifica o vereador Andrigo.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho, é
autor do Projeto de Lei 10/2016 criando
em Niterói, a licença de 90 dias para as
funcionárias gestantes; vítimas de aborto
espontâneo ou em casos de natimortos, li-
cença para tratamento de saúde. 

Diz o texto que essa lei não tem caráter
nenhum quanto à legalização do aborto
em Niterói. 

“Entende-se por aborto, a morte do em-
brião ou feto durante o seu desenvolvi-
mento uterino. Hoje o assunto polêmico
tem diversas outras nomenclaturas, mui-
tas delas para mascarar o seu real signifi-
cado. Alguns preferem chamar
de interrupção da gravidez, como se isso
mudasse algo. Quem interrompe a gravi-
dez realiza o mesmo ato de quem pratica
o aborto, ou seja, mata o embrião ou feto,
que tem vida, no ventre materno. Justifica-
se a presente proposição, em caso de
aborto espontâneo ou natimorto, compro-
vado por laudo médico, para dar à mulher
direito a uma licença remunerada. Os
casos patológicos, verificados antes ou
depois do parto e deste decorrente, serão
considerados objeto de licença para trata-
mento de saúde, se da servidora, até sua
recuperação”, explica o vereador. 

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 199/2015 que institui a
Campanha Permanente de informação,
Prevenção e Combate à Depressão. 

Os objetivos são ampliar a informação e
o conhecimento sobre a depressão, suas
causas, sintomas, meios de prevenção e
de tratamento; incentivar a busca pelo
diagnóstico e tratamento dos pacientes;
e combater o preconceito que cerca a
depressão. 

Durante a campanha, o Município deverá
realizar palestras, debates, distribuição de
panfletos, colocar placas ou banners nas
vias públicas e outros meios necessários
para atender os objetivos desta Lei. 

Em sua justificativa diz que a depressão
é uma doença que ataca tão sorrateira-
mente, que a maioria dos que sofrem
dela nem percebem que estão doentes. 

“Segundo o doutor Dráuzio Varella, em
matéria publicada em seu endereço ele-
trônico, a cada dez pessoas que procu-
ram o médico, pelo menos uma
preenche os requisitos para o diagnós-
tico de depressão”, lembra o vereador
Bira Marques.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor do Projeto de Lei número
245/2015. Através da proposta do verea-
dor, caso seja aprovada, fica permitida a
prática de esportes radicais nos skates
parks do município de Niterói. 

Conforme o parágrafo único são conside-
radas modalidades de esportes radicais: a
prática de skate; a prática de bicycle moto
cross (BMX); de patins e patins inline; e a
atividade de patinete Freestyle. 

Já o Artigo 2º pede que seja denominada
Pista de Esportes Radicais Carlos Alberto
Dias Parizzi, o Skate Park construído na
Praça José Martí, na Praia de São Fran-
cisco.

Beto da Pipa lembra que a proposição visa
atender solicitações de adeptos desses
esportes, que não têm um local seguro
para praticá-los. 

Também é dele a Indicação Legislativa
1.309/2015 sugerindo ao Poder Executivo,
que seja cedido um espaço e construída
a sede da Escola de Samba Acadêmicos
do Sossego, na praça localizada na Rua
Leonor da Glória, no Largo da Batalha, em
Pendotiba. 

Beto da Pipa (PMDB) Bira Marques (PT)

2613-0505
Gabinete 10

2620-3179
Gabinete 20

Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto de
Lei 136/2016 que dispõe sobre o sistema
de transparência na distribuição de vagas
na rede pública municipal de educação de
Niterói. 

O Sistema de Transparência tem como ob-
jetivo a divulgação, através do sítio eletrô-
nico da Prefeitura na Internet, de forma
clara e acessível, do número de vagas dis-
poníveis em cada unidade escolar, por
série e turno; ordem cronológica de inscri-
ção do pedido de concessão de vaga e
unidade escolar pretendida de todos os
inscritos; classificação final dos inscritos,
com a indicação da unidade escolar que
foi concedida a vaga; e para as vagas de
educação especial, deverão ser observa-
dos os mesmos critérios dos incisos ante-
riores. 

“O acesso a informação é uma ferramenta
fundamental para o exercício da cidadania
e permitindo maior fiscalização popular
nas ações nos atos e ações da Prefeitura.
O responsável pela inscrição da criança
tem o direito de saber a sua posição e a
de todos que postulam uma oportunidade
de ingresso na rede pública municipal de
educação e para determinada unidade es-
colar”, diz o vereador.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23
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Daniel Marques (PV)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, pelo
Projeto de Lei 48/2014 dispõe sobre a ob-
rigatoriedade da existência de instalações
sanitárias de fácil acesso nas dependên-
cias dos estabelecimentos bancários para
uso preferencial de gestantes e idosos.

Elaborado em parceria com a colega ve-
readora Verônica Lima o projeto de lei es-
tabelece que os estabelecimentos
bancários que não cumprirem as exigên-
cias nele enunciadas, caso a lei seja apro-
vada, no prazo de 60 dias serão intimados
para o seu cumprimento. 

“O projeto visa assegurar às pessoas ido-
sas e gestantes o respeito e preservação
de saúde para que, estando em uma fila
de longa demora dentro das agências ban-
cárias, no procedimento de qualquer ope-
ração, como saques, depósitos,
pagamentos de duplicatas ou débitos em
geral”, argumenta o vereador. 

Cal destaca, ainda, que “a realização de
qualquer obra não ocasionará, certa-
mente, despesas relevantes às entidades
financeiras, que recolhem mensalmente
substanciais somas em dinheiro apenas
com a cobrança de pequenos serviços
prestados aos correntistas”.

Carlos Alberto de Macedo é autor do Pro-
jeto de Lei 254/2011 que acrescenta o ar-
tigo 223-A à Lei 2.624, de 30 de dezembro
de 2008. A redação vai definir que “fica
permitida nos muros das instituições re-
gulares de ensino a instalação de mural
artístico no qual, inclusive, conste o nome
e a marca do próprio estabelecimento, ve-
dada a veiculação de marcas de tercei-
ros”. 

Diz a justificativa que “tal prática é uma
realidade nacional, fruto da compreensão
de que as aulas de artes nas instituições
de ensino não se limitem à sala, aprovei-
tando-se a disciplina para revitalizar o
muro, deixando mais bonito o próprio es-
paço da escola e criando um sentimento
de pertencimento, criação de identidade e
de cuidado com o ambiente escolar por
parte do aluno”. 

Macedo acrescenta que “a tudo isso se
acresça a preocupação de evitar pichações
nos muros da escola. O muro da escola, es-
tampado com o nome, desenhos e cores,
significa muito mais do que um anúncio ou
propaganda, demonstra um lugar de cele-
bração da vida, espaço de conquistas, de
conhecimento, de troca de experiências e
de construção do saber”, revela o vereador.

Daniel Marques Frederico através do Pro-
jeto de Lei 85/2015 proíbe a lavagem de
calçadas com água tratada ou potável, for-
necida pela Concessionária Águas de Ni-
terói que abastece o município. 

A limpeza deverá ser feita por varrição,
aspiração e outros recursos que prescin-
dam de lavagem, exceto quando esta for
realizada com água de reuso, de poço ou
de aproveitamento de água de chuva,
desde que comprovada a origem da água
utilizada. 

Os casos extraordinários para não aplica-
bilidade da proibição prevista nesta lei
serão regulamentados pelo Poder Execu-
tivo. “O presente projeto de lei nasce da
concepção geral de saneamento ambien-
tal, principalmente pela grande crise hí-
drica que assola o Brasil de forma mais
severa nas regiões sudeste e nordeste,
buscando enviesar as mitigações da
mesma através de ações locais. Sanea-
mento é o conjunto de medidas que visa
preservar ou modificar as condições do
meio ambiente com a finalidade de preve-
nir doenças e promover a saúde, melho-
rar a qualidade de vida da população e à
produtividade do indivíduo e facilitar a ati-
vidade econômica”, diz Daniel.

Carlos Macedo (PRP)Cal (PP)

NO PLENÁRIO

2622-2911
Gabinete 41

2613-6814
Gabinete 50

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

Emanuel Jorge Mendes da Rocha acom-
panha o andamento do Projeto de Lei
172/2014 sobre a obrigatoriedade de os
restaurantes, padarias, lanchonetes, piz-
zarias e estabelecimentos similares do
município de Niterói preparar os alimen-
tos de forma pública e visível aos con-
sumidores. Todos os locais devem dispor
de vidros transparentes e bancadas. 

O descumprimento da norma prevista,
caso aprovada, sujeitará o infrator a pe-
nalidade de multa fixada pelo Código Tri-
butário Municipal na primeira autuação,
sendo em caso de reincidência a aplica-
ção da multa em dobro e a cassação do
alvará de funcionamento após a instau-
ração de processo administrativo. 

“O projeto de lei ora apresentado des-
tina-se a conceder transparência aos
serviços prestados ao consumidor, bem
como evitar e coibir a higienização ina-
dequada no preparo dos alimentos ante
a visibilidade constante propiciada pelo
procedimento previsto neste conjunto de
regras”, revela o vereador Emanuel
Rocha. Uma vez aprovada esta lei, os
estabelecimentos terão o prazo de 120
dias para se adequarem às normas pre-
vistas nesta lei.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do
Projeto de Lei 149/2016 sobre a dispensa
de revista dos portadores de marca-
passo ou aparelho similar por portas
magnéticas ou dispositivos de segurança
semelhantes. 

Diz o projeto que as pessoas portadoras
desses dispositivos de prevenção à
saúde ficam dispensadas da revista por
portas magnéticas mediante a apresen-
tação de documento que comprove a sua
situação. 

Aos portadores dos aparelhos é assegu-
rada a utilização de acesso alternativo à
porta magnética. Os estabelecimentos,
comerciais ou não, bancos, aeroportos,
estações de embarque rodoviário, ferro-
viário e naval, órgãos públicos e quais-
quer outros que disponham dos
aparelhos, são obrigados a neles afixar
letreiro de advertência ao público, infor-
mando a respeito da nocividade de cam-
pos magnéticos sobre os marca-passos
cardíacos artificiais ou similares e do
acesso alternativo. “Estima-se que no
Brasil existem aproximadamente 540 mil
pessoas portadoras de marca-passo, e
que a cada ano surgem cerca de 15 mil
novos casos”, diz o vereador. 

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

Henrique Vieira (PSOL)

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do Projeto de Lei 68/2016 para que fun-
cionários públicos municipais possam par-
ticipar mais ativamente do tratamento de
filhos autistas ou daqueles que possuírem
alguma deficiência intelectual ou mental.

A medida é válida para funcionários com
carga horária de trabalho igual ou superior
a 40 horas semanais, para que fiquem au-
torizados a se afastar de sua repartição
durante um período do expediente. 

“A sociedade como um todo precisa somar
esforços no sentido de assegurar e pro-
mover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fun-
damentais por pessoa com deficiência, vi-
sando à sua inclusão social e cidadania.
Para além das conhecidas deficiências de
natureza mental, intelectual e sensorial, o
autismo é uma síndrome ainda pouco
compreendida no âmbito social e que, jus-
tamente por isso, possui uma data espe-
cífica de conscientização mundial em
torno dela. As pessoas com autismo cos-
tumam apresentar deficiências intelec-
tuais, caracterizadas por dificuldades de
comunicação e de contato social, assim
como comportamentos repetitivos”, diz
Henrique.

2620-0842
Gabinete 69
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NO PLENÁRIO

Paulo Eduardo (PSOL)

José Vicente Filho através do Projeto de
Lei 215/2013, dispõe sobre a oferta obri-
gatória de alimentação diferenciada para
diabéticos e celíacos no município de Ni-
terói. É obrigatório aos restaurantes,
bares, hotéis e similares que atuem no
ramo de venda de refeições disponibili-
zar a oferta de alimentos para portadores
de diabetes ou doença celíaca. 

O Artigo 2º define que, em quaisquer dos
estabelecimentos que comercializem qual-
quer tipo de refeição terão a obrigação de
ofertar sobremesa que atenda às neces-
sidades dos diabéticos e doentes celíacos,
com zero açúcar ou zero glúten, conforme
cada caso. 

“O projeto de lei tem o escopo de assegu-
rar direito dos consumidores de Niterói por-
tadores de diabetes e doença celíaca, os
quais não podem comer alimentos com adi-
ção de açúcar (diabéticos) e glúten (celía-
cos). Na quase totalidade dos restaurantes,
bares, lanchonetes, hotéis e similares da ci-
dade não há opções para esses tipos de
consumidores, uns que não podem comer
açúcar e outros que não podem comer
nada que seja derivado de trigo, aveia, ce-
vada, centeio, tais como coxinha, empada e
sanduiches”, diz José Vicente.

Paulo Eduardo Gomes é autor do Reque-
rimento 95/2016 solicitando informações
sobre dados relacionados ao Programa
Médico de Família e irregularmente re-
passados ao Cadastro Nacional de Esta-
belecimentos de Saúde (CNES). 

Entre outras medidas pede cópia de inteiro
teor da relação completa de todas as equi-
pes de Saúde da Família, com nome de
todos os profissionais de saúde, suas res-
pectivas cargas horárias e unidades em
que estão lotados, no período de 2013 até
2016 e cópia de inteiro teor de todas as fo-
lhas de ponto diárias de cada profissional
de todas as equipes vinculadas ao PSF.
Também solicita a relação específica dos
profissionais de enfermagem e médicos. 

“Existem diversas denúncias acerca de ir-
regularidades nas informações prestadas
pelo Município ao CNES. O Cadastro Na-
cional traz informações nitidamente equi-
vocadas ou falseadas, já que apresenta
relações de médicos que atuariam em di-
versas unidades ao mesmo tempo, alguns
em mais de dez unidades diferentes, com
uma carga horária de cerca de até 4h em
cada uma delas. Tal prestação de serviços
seria humanamente impossível”, afirma
Paulo Eduardo.

José Vicente (PRB)

2613-6718
Gabinete 85

2622-9760
Gabinete 72

Leonardo Soares Giordano é autor do Pro-
jeto de Lei 109/2016 que modifica a Lei
Municipal 3.054, de 23 de outubro de
2013, sobre a pintura de grafite como
forma de expressão e de arte. 

Pela proposta, o Artigo 1º passa a ter a se-
guinte redação: “Fica autorizada a pintura
de grafite, como forma de expressão e de
arte, nos pilares dos viadutos, pontes, pas-
sarelas, pistas de skate, túneis, mergu-
lhões, além de muros públicos
selecionados, situados no âmbito Municí-
pio de Niterói”. 

O Poder Executivo Municipal deverá pro-
duzir uma lista anual adicional, com o mí-
nimo de dez muros públicos grafitáveis na
cidade, apresentando-a ao Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural de Niterói. “A Lei
Municipal 3.054 é um marco de reconhe-
cimento da cultura urbana em Niterói. Uma
legislação de apoio aos grupos de artistas
de rua e da arte com as suas diversas ma-
nifestações, como uma perspectiva posi-
tiva no enfrentamento da depredação dos
espaços urbanos. O grafite revitaliza
esses espaços e evita pichações. Os di-
versos extratos sociais e artísticos devem
ter direito a participação na identidade vi-
sual da própria cidade”, conta Giordano.

Leonardo Giordano (PCdoB)

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

Paulo Henrique da Silva Oliveira teve trans-
formado em lei o Projeto 23/2016, instituindo
o Dia Municipal do Terço dos Homens, que
será comemorado no segundo domingo de
setembro. 

O Terço dos Homens, criado pelo frei Pere-
grino, em 8 de setembro de 1936 e come-
mora este ano seu 80º aniversário de
fundação, na Vila Providência, hoje Itabi, no
Sergipe. 

Segundo a justificativa do projeto, o Terço é
um exemplo de fé e devoção. “Essa lei tem
como missão resgatar para o seio da Igreja
homens de todas as idades, pois a presença
masculina na Igreja é imprescindível para a
formação da família e de uma sociedade
cristã. A oração do terço nos leva a meditar
sobre os principais mistérios da redenção
que Cristo nos oferece, trazendo novo vigor
à Igreja e resgatando os homens que, antes,
pouco participavam dos momentos de ora-
ção propostos pela Igreja”, diz o vereador. 

Anualmente, mais de 50 mil homens de
todas as paróquias do Brasil se reúnem em
fevereiro na Basílica de Nossa Senhora Apa-
recida, em romaria, para comemorar a exis-
tência deste movimento. A Lei recebeu o
número 3.241/2016.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
Projeto de Lei 158/2015 para que todos
os recreios infantis, localizados em par-
ques e demais espaços de uso público de
Niterói, contenham um mínimo de 20%
de brinquedos inclusivos. Entende-se por
brinquedo inclusivo aquele que pode ser
usado concomitantemente por crianças
com e sem deficiência, promovendo não
somente a acessibilidade, mas também
a integração social. 

Os brinquedos deverão ter obrigatoria-
mente design inclusivo, atendendo defi-
ciência física, visual, auditiva, intelectual
ou múltipla, de forma que as crianças
possam se divertir com o máximo de au-
tonomia e integração. 

Nos locais em que houver menos de
cinco brinquedos ou equipamentos deve
ser instalado, no mínimo, um inclusivo.

“Os playgrounds ou parquinhos, como se
denomina popularmente, são equipa-
mentos públicos presentes nos mais di-
versos espaços públicos de Niterói,
porém, pouquíssimos são adaptados a
inclusão e a acessibilidade de portadores
de deficiências”, justifica a vereadora
Priscila Nocetti.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas
apresentou o Projeto de Lei 73/2016
criando o Programa Municipal de Adoção
Responsável de Pequenos Animais. A
matéria institui, no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, o Programa Munici-
pal de Adoção Responsável de Pequenos
Animais. 

O programa consistirá no acolhimento,
esterilização, registro e destinação de
animais de pequeno porte em situação
de abandono para adoção por munícipes
interessados em sua guarda responsá-
vel. Entende-se por guarda responsável o
conjunto de compromissos assumidos
pelo contribuinte em termo próprio, fir-
mado com o Poder Público, no qual o
contribuinte se compromete a atender
as necessidades físicas, psicológicas,
ambientais e de saúde do animal; e pre-
venir riscos que o animal possa causar à
comunidade ou ao ambiente, tais como:
agressão, transmissão de doenças ou
danos a terceiros. O animal deverá ser
encaminhado aos munícipes vacinado,
esterilizado, identificado e em perfeita
saúde. É proibida a comercialização dos
animais adotados. A adoção responsável
se dará mediante requerimento escrito do
interessado.

Priscila Nocetti (PMB)

2620-3732
Gabinete 87

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68
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NO PLENÁRIO

Verônica Lima (PT)

Verônica dos Santos Lima é autora do Pro-
jeto de Lei 154/2016 instituindo o Pro-
grama Niterói Afro Empreendedor, que
terá como objetivo desenvolver estratégias
e ações para o fortalecimento e desenvol-
vimento dos empreendedores negros; de-
senvolver estratégias e ações para
promover o empreendedorismo negro e de
grupos e comunidades tradicionais de ma-
trizes africanas na cidade, nos segmentos
cultural, artístico, turístico, estético e de
identidade, além de promover e fortalecer
o empreendedorismo nas comunidades
quilombolas, comunidades tradicionais e
de terreiros. 

São ainda metas do Programa promover
ações que desenvolvam a conscientização
e a mobilização da população afrodes-
cendente que visem à igualdade de parti-
cipação no mercado de trabalho.

A vereadora propõe a criação de uma
Rede de Micro e Pequenos Afroempreen-
dedores, para troca de experiências, in-
tercâmbios, desenvolvimento de negócios
solidários para o fortalecimento econômico
deste segmento e desenvolver estratégias
para o crescimento das iniciativas produti-
vas no universo da economia criativa, eco-
nomia solidária e do cooperativismo.

2613-0505
Gabinete 10

Renato Cariello (PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
do Projeto de Lei 171/2009 que autoriza a
implantação das câmeras de segurança
nos logradouros públicos de Niterói por as-
sociações e conselhos comunitários. Pela
lei, caso aprovada, ficam autorizadas as
associações e conselhos legalmente cons-
tituídos a implantar e ampliar as câmaras
em locais públicos. 

Para sua efetiva implantação, devem as
associações e conselhos ter respaldo pela
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 ob-
rigatoriamente voltadas para a rua. “O au-
mento da criminalidade verificados nos
últimos anos em nossa cidade demonstra
a necessidade de propiciar um inovador ins-
trumento de auxílio às polícias Civil, Militar
e Federal, visando diminuir as ocorrências
dentro do nosso município. A meta deste
projeto é auxiliar as polícias na nossa ci-
dade a diminuir os índices de criminalidade
com a instalação das câmeras espalhadas
nos bairros e, consequentemente, a inibi-
ção de delitos nos mesmos”, diz Cariello.

Rodrigo Flach Farah é o autor do Projeto
de Lei 132/2012 que foi transformado em
lei através de promulgação publicada pelo
presidente da Câmara de Vereadores. A
proposta aprovada torna obrigatória a pre-
sença de profissionais de odontologia nas
unidades hospitalares do município de Ni-
terói e dá outras providências.

Determina o Artigo 1º que “fica obrigada à
presença de profissionais de odontologia
na equipe multiprofissional de todos os
hospitais públicos ou privados do municí-
pio de Niterói, para os cuidados da saúde
bucal dos pacientes em regime de inter-
nação hospitalar”. 

O parágrafo 1° diz que a obrigatoriedade
alcança apenas os hospitais públicos ou
privados de médio ou grande porte. Nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) o
profissional referido será um cirurgião-den-
tista, e nas demais unidades profissionais
de odontologia, com qualificação para
atuar nessa área. 

O descumprimento desta lei implicará nas
penalidades legais aplicáveis pelos órgãos
e entidades destas atividades. Farah pre-
side a Comissão de Constituição, Justiça
e Redação Final da Câmara.

Rodrigo Farah (PMDB)

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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A 44ª edição dos Jogos Florais lotou o ple-
nário e as galerias da Câmara de Niterói.
Promovido pela União Brasileira de Trova-
dores (UBT) de Niterói reuniu trovadores de
todo o Brasil para um dia inteiro de evento.
Este ano o presidente do Legislativo, verea-
dor Paulo Bagueira, foi escolhido patrono do
evento. Ao todo foram inscritas 333 trovas
de autores de todos os municípios do Estado
do Rio, de cidades brasileiras e até de paí-
ses como Japão e Portugal.

— Feliz da cidade que cultiva as tradições
de suas raízes e da cultura popular. A poesia

dos trovadores faz parte desse universo e se
mantém viva e expressiva pelo trabalho
grandioso da Associação Nacional dos Tro-
vadores — disse o presidente da Niterói Es-
porte, Lazer e Turismo, José Haddad.

Caracterizada por uma construção poética
de quatro versos, fazendo rimar a primeira
estrofe com a terceira e a segunda com a
quarta, a trova é uma das expressões poéti-
cas mais difundidas em todo o mundo. Uma
exposição com 69 trabalhos abordando três
temas apresentados foi montada no hall de
entrada. Trovadores do exterior falaram

sobre o “País”; autores dos estados brasilei-
ros abordaram o tema “Cidade”; e dos 92
municípios do Rio as trovas falavam sobre
“Niterói”.

— Parabéns trovadores de vários pontos do
Estado e do País, reconhecidos através do
trabalho idealista dos diretores da União Bra-
sileira de Trovadores de Niterói. Cada trova-
dora ou trovador que revela sua poesia no
ambiente parlamentar está ajudando a fazer
a cidade mais fraterna e feliz — lembrou
Waldenir de Bragança, presidente da Aca-
demia Fluminense de Letras (AFL).

Trovadores
brilham nos

Jogos Florais

de Niterói 

Os Jogos Florais são promovidos pela UBT,
com apoio da AFL. A coordenação do evento
foi da trovadora Alba Helena Corrêa. Por ini-
ciativa do vereador Paulo Bagueira os Jogos
Florais de Niterói estão incluídos no calen-
dário oficial de eventos da cidade, como
parte das comemorações do seu aniversá-
rio. A lei aprovada por Bagueira foi publicada
em 27 de novembro de 2014, com o número
3.111/2014.

Para 2017 os temas já foram escolhidos. Os
trovadores do Estado do Rio de Janeiro vão
falar sobre o “Mar”. Poetas de outros esta-
dos brasileiros e países de língua portu-
guesa falarão sobre “Céu” e trovadores de
Niterói terão como tema a “Terra”. Cada con-
corrente pode participar com três trovas de
quatro versos. Cada verso deve ter sete sí-
labas métricas, rimando o primeiro com o

terceiro verso e o segundo com o quarto,
com rimas perfeitas.

Por iniciativa do vereador Paulo Bagueira
(SDD), que preside a Câmara Municipal, os
Jogos Florais de Niterói estão incluídos no ca-
lendário oficial de eventos de Niterói, como
parte das comemorações do seu aniversário, a
realizar-se na segunda quinzena de novembro.

A lei foi publicada em 27 de novembro de 2014,
com o número 3.111/2014.

— Por cerca de dois anos, o evento deixou de
ser realizado por falta de recursos, após a
morte do ex-presidente da UBT-Niterói, Milton
Loureiro, que durante muitos anos foi um
grande incentivador — disse o presidente
Paulo Bagueira.

Evento está no

calendário oficial 

As trovadoras Nilde Barros Diuana, Alba Helena Corrêa, Leda Mendes Jorge e Neide Barros Rego 

Com a participação de trovadores do Brasil e do mundo, Jogos Florais lotam plenário da Câmara de Vereadores 
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Tombado pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Artístico e Cultural (Ine-
pac) o prédio da Câmara de Nite-
rói, com sua beleza arquitetônica
e importância política, por si só re-
presenta um documento vivo da
história da cidade e do Estado do
Rio de Janeiro. Ele tem a sua fa-
chada inspirada em um templo
romano. A entrada é feita por
cinco portas precedidas pela
escadaria, onde duas escultu-
ras de cimento representam a
Ordem e o Progresso, de au-
toria do escultor italiano Hugo
Tadei. 

Por seu plenário, salões, cor-
redores e demais setores
passaram importantes per-
sonalidades da vida pública
brasileira. Presidentes, mi-
nistros, governadores, juris-
tas, parlamentares,
artistas, atletas e gente
que faz diferença onde
quer que esteja.

A partir do próximo ano, Câ-
mara em Revista vai contar
um pouco sobre a história dos personagens que dão nome aos es-
paços do Legislativo, do mesmo modo que mostrou quem eram os
patronos das medalhas oferecidas pelo Legislativo e traçou uma
breve biografia dos bustos de figuras ilustres que “dão boas vindas”
a quem entra pelo saguão principal.

Quem foi Brígido Tinoco, que empresta seu nome ao Plenário? Di-
valdo Aguiar Lopes, o historiador que guarda a História da Câmara.
A Praça João Baptista da Costa Sobrinho, o presidente da Casa que
virou prefeito. O Salão Cláudio Moacyr de Azevedo, deputado natu-
ral de Macaé. As galerias Palmir Silva e Badger Silveira.

Também vão ser lembrados o vereador Carlos Magaldi, que foi ho-
menageado dando nome à nova sala de reuniões. A Galeria Carlos
Augusto Bittencourt, o Gugu; e a Sala de Imprensa Carlos Vilhena.
Na tribuna da Imprensa do plenário o homenageado é o jornalista e
também parlamentar Alberto Francisco Torres.

Na Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) foi inaugu-
rada a Sala de Conciliação Flávio Abreu, fundador da Codecon. Num
dos espaços mais imponentes do Legislativo niteroiense, o salão
nobre, faz uma homenagem a Aluízio Albuquerque Silva do Valle. 

Monumento da história de

Niterói e do Estado do Rio

O prédio que abriga a Câmara de Vereadores de Niterói  já foi sede da Assembleia Legislativa do antigo Estado do Rio de Janeiro, até 1975
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