
A Câmara de Vereadores aprovou emenda à Lei Orgânica Municipal instituindo a ficha limpa. A maté-
ria cumpriu dez dias de interstício regimental, retornou ao plenário para segunda discussão e foi pro-
mulgada no Diário Oficial de 28 de setembro. Pela lei fica “vedada a nomeação ou designação para
cargos de direção e chefia na administração direta e indireta de quem seja inelegível em razão de con-
denação decorrente de ato ilíticito, nos termos da Lei Complementar federal de 2010. Páginas 2 e 3

O Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e
Ciência (Ifec), um dos parceiros da Câmara de Vereadores no
Programa Escola de Democracia, anuncia uma novidade no ano
em que comemora 10 anos de fundação. A partir de agora, além
das quatro cartilhas de cidadania que são distribuídas às crian-
ças que visitam o Legislativo, será entregue material sobre o
novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Página 15

Banidos nos
anos de chumbo
em cartaz
O documentário “Hércules 56”, que
relata a história dos banidos pelo re-
gime militar em troca da libertação
do embaixador Charles Elbrick será
exibido no Espaço Cinema. Pág. 6 

OAB entrega
Medalha Sobral
Pinto a veteranos
Trinta e cinco advogados que mili-
tam no Direito há 50 anos ou mais
no Estado do Rio receberam da
OAB, no plenário da Câmara, a Me-
dalha Sobral Pinto. Página 5

Lei Maria da
Penha em debate
da Codim-Nit
Com um debate sobre a violência
contra a mulher e a Lei Maria da
Penha, a Coordenação dos Direitos
da Mulher (Codim-Nit) realizou seu
último evento na Câmara. Pág. 7
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Os vereadores aprovaram por unanimidade a Ficha Limpa, que veda a nomeação para cargos de direção de pessoas inelegíveis

A cartilha que entra no kit para os estudantes

Câmara na 
prevenção ao
câncer de mama
A fachada da Câmara será ilumi-
nada em rosa, durante o mês de
outubro, para marcar a adesão do
Legislativo à campanha de preven-
ção ao câncer de mama. Página 4

Cartilha com
nova ortografia

Ficha 
Limpa agora 
é lei
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2 — Setembro de 2012

Por unanimidade entre os 18 vereadores presentes
à votação das plenárias realizadas pela Câmara, nos
dias 12 e 26 de setembro, foi aprovado projeto de
emenda à Lei Orgânica Municipal (LOM) 01/2012,
instituindo a ficha limpa em Niterói. A matéria cumpriu
dez dias de interstício regimental, retornou ao ple-
nário para segunda discussão e foi promulgada no
Diário Oficial de 28 de setembro. Projetos de
emenda a LOM não necessitam de sanção ou veto
do Executivo, passam a ter efeito legal imediata-
mente após a publicação.

O presidente Paulo Bagueira ressaltou o passo im-
portante dado pela Casa. “É gratificante mostrar o
quanto essa legislatura se preocupa que o joio seja
separado do trigo. O espírito de ação conjunta dos
vereadores deixou claro, mais uma vez, que atua-
mos unidos no interesse da sociedade, indepen-
dentemente das cores partidárias”, disse Bagueira.
Embora dois vereadores não estivessem presentes
à votação, o projeto foi assinado por todos os 18.

Para o vereador Waldeck Carneiro a aprovação
significou “um marco da atual legislatura”, lem-
brando que, a nível federal, sua aprovação foi re-
sultado do recolhimento de mais de um milhão de
assinaturas pelo país. Já o vereador Gezivaldo Ri-
beiro de Freitas, o Renatinho, que aceitou retirar
de pauta projeto de sua autoria que tratava da
mesma matéria, também parabenizou os movi-
mentos sociais que compareceram ao plenário e
se engajaram na aprovação do projeto: “É uma vi-
tória da Casa e dos movimentos sociais”, disse Re-
natinho. O vereador Carlos Magaldi cobrou
“atuação mais enérgica das esferas judiciais para
punir os que cometem atos ilícitos”.

Com a aprovação fica incluído o parágrafo 7º ao ar-
tigo 150 da LOM com a seguinte redação: “É vedada
a nomeação ou designação para qualquer cargo,
emprego ou função pública de livre nomeação e exo-
neração na administração pública municipal de Ni-
terói, direta e indireta, autárquica ou fundacional, dos

Câmara
Orgânica p
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ra aprova emenda à Lei
ca para a Ficha Limpa

poderes Executivo e Legislativo, de quem seja
inelegível em razão de condenação decorrente
de ato ilícito nos termos da legislação federal, Lei
Complementar 135 de 2010”.

Dois projetos aprovados pela Câmara de Ve-
readores foram transformados em lei no final de
agosto. Tratam da obrigatoriedade de cartazes
em restaurantes sobre alimentação saudável, de
autoria de Waldeck Carneiro, e sobre o risco de
contrair doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs) nos banheiros públicos de Niterói, de
Paulo Bagueira.

A Lei 2.181/12 dispõe sobre a obrigatoriedade
da afixação de cartaz com os “Dez Passos para
uma Alimentação Saudável”, estabelecidos pelo
Ministério da Saúde, em restaurantes e lancho-
netes situados em Niterói. “A conscientização
acerca dos hábitos alimentares é pauta de
grande relevância na sociedade, principalmente
nos últimos anos. Pesquisas de órgãos espe-
cializados apontam sensível queda na qualidade
da alimentação da população, o que se deve,
muitas vezes, à falta de conscientização ali-

mentar, podendo levar a patologias e epidemias
preocupantes, como é o caso da obesidade in-
fantil e do diabetes. Com esta lei pretendemos
favorecer a ampla circulação de informações a
respeito do assunto”, afirma Waldeck. Já a Lei
2.182/12 obriga a colocação de cartazes educa-
tivos nos sanitários públicos, em local de fácil vi-
sualização e leitura, com informações básicas
sobre as DSTs e as formas de evitá-las. 

“A melhor forma de prevenir a proliferação des-
sas doenças ainda é a conscientização da po-
pulação, o que pode ser feito através de
campanhas educativas. Os cartazes deverão ser
afixados no espaço interno dos sanitários e de-
verão conter número telefônico dos serviços de
saúde e órgãos governamentais para atendi-
mento e esclarecimento de dúvidas do cidadão”,
ressalta Bagueira.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Alguns passos são fazer três refeições e dois
lanches saudáveis por dia; incluir porções de ce-
reais, tubérculos, frutas, verduras e legumes;
comer feijão com arroz todos os dias; consumir

diariamente porções de leite, derivados, e por-
ção de carnes, aves, peixes ou ovos.
A relação também aconselha retirar a gordura
aparente das carnes e a pele das aves, praticar,
pelo menos, 30 minutos de atividade física todos
os dias, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas.
Beber dois litros de água por dia; diminuir a
quantidade de sal na comida e evitar alimentos
industrializados, refrigerantes e óleos vegetais. 

Doenças sexualmente transmissíveis
As doenças sexualmente transmissíveis são
doenças infecciosas que podem ser dissemina-
das através do contato sexual, de modo que al-
gumas podem também ser transmitidas por vias
não sexuais, ainda que menos frequentes. 

Uma das principais formas para se evitarem
tais doenças é o uso correto e contínuo de pre-
servativos, haja vista que vírus, bactérias e
fungos acabam sendo transportados pelo
sêmen e por fluídos sexuais. Desta forma, a
utilização da camisinha, tanto masculina
quanto feminina, impede a transmissão dos
agentes causadores.

Todos os 16 vereadores

presentes à sessão

votaram pela Lei da Ficha

Limpa no serviço público

municipal do Executivo e

do Legislativo, votando a

emenda 01/2012, que

alterou a Lei Orgânica
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A Câmara de Vereadores de Niterói aderiu a
campanha que pretende chamar atenção
quanto a prevenção ao câncer de mama. Du-
rante o mês de outubro a fachada do prédio
histórico será toda iluminada na cor rosa, fa-
zendo coro ao movimento internacional que
acontece, desde 1990, em vários países para
que toda a sociedade tome consciência do
problema. A iniciativa da campanha em Nite-
rói é da rede de academias Tio Sam Gym
Center. “O Legislativo da cidade não poderia
ficar de fora de tão importante campanha de
saúde pública. Estamos juntos nessa luta”,
ressalta o presidente Paulo Bagueira.

Vários prédios e monumentos públicos já exi-

biram iluminação rosa em todo o mundo du-
rante campanhas internacionais. Entre eles a
Torre de Pisa (Itália), o Arco do Triunfo
(França), Ópera House (Austrália), Zappeion
(Grécia), Tokio Tower (Japão) e a estátua do
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Shop-
pings centers e outros prédios públicos da ci-
dade estão sendo também convidados a
participar da campanha.

Durante todo o mês estão sendo preparadas
palestras, caminhada, distribuição de milha-
res de lacinhos rosas (símbolo internacional
da campanha) e atividades físicas, além de

ações nas mídias sociais. A
grande caminhada será no

calçadão da Praia de Icaraí, em 27 de outu-
bro, para mobilizar o maior número de pes-
soas a evitar esta doença. Os participantes
devem vestir ou levar sombrinhas cor de
rosa. No final, serão oferecidos serviços gra-
tuitos à população como medição de percen-
tual de gordura e aferição de pressão arterial,
entre outros. Na programação também cons-
tam aulas com dicas de como examinar os
seios, dadas por médicos e especialistas.
Todos os participantes serão voluntários.A Lei
Federal 11.664/2009 garante às mulheres
acima de 40 anos o direito à mamografia no
Sistema Único de Saúde uma vez por ano.

A fachada da

Câmara de

Vereadores vai

receber iluminação

em cor rosa durante

a campanha contra

o câncer de mama,

em outubro

Câncer
de mama 

mobiliza
a Câmara

A presidente da Fundação Municipal de
Saúde, Gisela Motta de Miranda, participou
na Câmara da solenidade de entrega de
menções honrosas, propostas pelo verea-
dor João Gustavo, que preside a Comissão
de Saúde e Desenvolvimento Social, ao
chefe do Departamento de Vigilância Sani-
tária e Controle de Zoonoses (Devic), Zamir
Martins, e aos funcionários do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ), da Patrulha
Ambiental e da Guarda Municipal. 

O trabalho das equipes que, em pouco mais
de um ano, retiraram das ruas 614 porcos,
47 cavalos e uma vaca, foi uma das princi-
pais justificativas para a honraria, além de

outras ações desenvolvidas em parceria
com a população, como a de combate à
dengue.

João Gustavo propôs um minuto de silên-
cio pelo falecimento de Lucas Gonçalves
Macedo, o mais antigo membro do Conse-
lho Municipal de Saúde. Em seu discurso,
Zamir Martins enfatizou a importância do
Poder Público em desenvolver projetos
educativos que estimulem a posse e a
guarda responsável de animais. Para o
chefe da Seção de Controle da População
Animal do CCZ, veterinário Fábio Villas
Boas Borges, a Fundação deverá entregar,
até o fim do ano, um novo posto avançado
para castração animal, na esquina  das
ruas Lemos Cunha e Silvestre Rocha, em
Icaraí.

A sessão também homenageou Fábio Vil-
las Boas, os sargentos Cláudio da Cunha
Ferreira e David Soares Neto, da Polícia Ro-
doviária Federal; além de Enéas Mariano da
Costa, Alípio da Silva Neto, Edilson Rosa de
Almeida, Daniel Noé Vieira de Silva Pio e
José Rodrigues de Paula.

Homenagem
a vigilantes
da saúde

Giselda entrega moção da Patrulha Ambiental

Divulgação ASCOM-FMS
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O Plenário Brígido Tinoco, da Câmara de
Vereadores de Niterói, foi cenário da en-
trega da Medalha Sobral Pinto. Promo-
vido pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) do Rio, em parceria com a
OAB-Niterói, o evento homenageou 35
advogados que militam há 50 anos ou
mais na advocacia. A medalha laureou
este ano, além de advogados da cidade,
profissionais da Barra da Tijuca, Bangu,
Nova Iguaçu, Ilha do Governador, Barra
Mansa, Resende, Valença, Petrópolis e
Itaguaí.

Representando o presidente da OAB-RJ,

Wadih Damous, presidiu a sessão espe-
cial o tesoureiro Marcello Oliveira. “É
muito importante homenagear aqueles
que, há mais de 50 anos, ajudam a cons-
truir a história da OAB no estado. Nessas
cerimônias, celebramos uma profissão
que, por vezes, é árdua e exige muita
luta. Tenho muito orgulho de todos e es-
pero chegar à metade da dedicação dos
senhores a esta profissão que reconhe-
cemos nesta noite. A seccional nunca irá
esquecer as pessoas que construíram a
nossa advocacia”, ressaltou.

O presidente da OAB-Niterói, Antônio

José Barbosa da Silva, elogiou a inicia-
tiva e disse que “é importante dar exem-
plo aos novos advogados que ingressam
em nossa casa. Homenagear esses co-
legas é resgatar nossa história”, afirmou.
O presidente do Legislativo niteroiense,
vereador Paulo Bagueira, participou da
solenidade entregando medalhas a ad-
vogados. Entre os homenageados esta-
vam Zeyr Porto, eleito deputado por
quatro vezes; Manuel Martins, que ficou
conhecido por defender perseguidos po-
líticos durante a ditadura militar; e João
Luiz Duboc Pinaud, que foi secretário na-
cional de Direitos Humanos.

Medalha
Sobral Pinto
entregue
a advogados Presidente da OAB Niterói, Antonio José Barbosa, entrega uma medalha para Paulo Bagueira fazer premiação

A relação completa dos agraciados
com a Medalha Sobral Pinto:
Acyr de Paula Lobo
Adir Franco
Adolfo Mayer
Agueda Campos Coelho
Aldo Alves
Antônio Angra Lopes
Antônio Mario Tenreiro
Brasilmar Moraes
Carlos Marques
Dileia Rodrigues Pereira do Nasci-
mento
Dulce Angélica Prado
Euclymar Barreto
Gely Pizelli
Geraldo Arruda Figueiredo
Hélio Vilella Santos
Idovan Ferreira

Ivo Zauli
Jayme Velasco
João Abud
João Luiz Duboc Pinaud
José Pedro Pinto
Juarez Monteiro
Kleber Rodrigues
Lêda Cid Maia
Lelia Campos Godinho
Manoel Martins
Mario da Rocha Teixeira
Olga Caetano da silva
Pedro Simão Junior
Rami da Silva Jardim
Raul Fernando Portugal Filho
Renato Bastos
Renato Galvão do Rio Apa
Sergio Victor Pessoa
Zeyr PortoJurista Sobral Pinto

A lista dos homenageados
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Anosde
chumbo

no Espaço
Cinema

O Projeto Espaço Cinema faz uma pausa em
setembro e retorna em outubro, após as elei-
ções. “Hércules 56”, de Sílvio Da-Rin, sobre
a luta armada contra o regime militar será exi-
bido dia 17. O documentário reavalia a luta
no Brasil a partir do sequestro do embaixa-
dor americano, Charles Burke Elbrick, em
1969. Após a captura do diplomata, ocorrida
na semana da Independência, foi exigida a
divulgação de um manifesto revolucionário e
a libertação de 15 presos políticos, represen-
tantes, à época, de todas as tendências de
esquerda contra a ditadura. 

Banidos do território nacional e com a nacio-
nalidade cassada, eles foram conduzidos ao
México num avião da Força Aérea Brasileira
tipo Hércules, de prefixo 56. Agonalto Pa-
checo, Flávio Tavares, José Dirceu, José Ibra-
hin, Maria Augusta Carneiro Ribeiro, Mario

Zanconato, Ricardo Vilas, Ricardo Zarattini e
Vladimir Palmeira são os personagens prin-
cipais do filme ainda re   ma   nescentes.

Os que já morreram estão presentes através
de materiais de arquivo, como Luís Travas-
sos, Onofre Pinto, Rolando Frati, João Leo-
nardo Rocha, Ivens Marchetti e Gregório
Bezerra. Em entrevistas individuais, eles re-
latam as condições de atuação política no
final dos anos 1960, a prisão, a libertação, a
curta permanência no México e o período vi-
vido em Cuba, terminando por avaliar a ex-
periência da “resistência” no Brasil.

Os objetivos e detalhes do sequestro, seu
contexto e repercussão são avaliados no
filme por Cláudio Torres, Daniel Aarão Reis e

Franklin Martins, dirigentes da Dissidência da
Guanabara, que idealizou a ação e passou
então a adotar a sigla MR-8; e Manoel Cyrillo
e Paulo de Tarso Venceslau, únicos rema-
nescentes da Ação Libertadora Nacional, que
realizou conjuntamente a operação.

Uma terceira linha narrativa é constituída por
extenso material audiovisual de época, em
grande parte inédito no Brasil, pesquisado
nos Estados Unidos, Cuba, França e México.

A exibição dos filmes acontece a cada 15
dias, sempre às quartas-feiras, no Auditório
Cláudio Moacyr, que fica no segundo andar
do prédio da Câmara. A entrada é gratuita e
49 senhas são distribuídas, às 17h30, meia
hora antes do início.

Treze dos 15 prisioneiros trocados pelo embaixador norte americano antes do embarque no Hércules 56

Sílvio Da-Rin foi um dos primeiros presi-
dentes da Federação de Cineclubes e tra-
balhou como técnico de som em mais de
150 filmes. Com nome nos créditos de
longa-metragens da década de 90, é ca-
rioca, nascido em 1949, e formado em Co-
municação Visual pela Esdi (Escola
Superior de Desenho Industrial). Participou
de “Pequeno dicionário amoroso”, de 1997,
da diretora Sandra Werneck” e de “Amo-
res”, de 98, de Domingos de Oliveira. Em
1980, já como diretor, atuou nos
curtas “Fênix” e “Príncipe de fogo”, pre-
miado no Festival de Gramado e no Rio
Cine. “Igreja da libertação”, de 85, garantiu
premiação no Festival de Leipzig. Como
produtor trabalhou em “Pena de
Prisão” e “Damas da noite”, ambos de San-

dra Werneck. Sua dissertação de mestrado
na Escola de Comunicação da UFRJ foi
transformada no livro “Espelho partido: tra-
dição e renovação do documentário cine-
matográfico”. Em 2007 assumiu o
comando da Secretaria do Audiovisual,
onde ficou por três anos. Também foi ge-

rente-executivo de Articulação Internacio-
nal e Licenciamento da TV Brasil.

O diplomata
Charles Burke Elbrick entrou para o serviço
diplomático dos Estados Unidos em 1931,
e foi inicialmente nomeado vice-cônsul no
Panamá. Ele seguiu para o Haiti e depois
atuou como terceiro secretário, em Varsó-
via, na Polônia. Em 4 de setembro de
1969, Charles Elbrick foi sequestrado por
78 horas pelo MR-8, no Rio. Após a sua li-
bertação em troca de presos, o embaixa-
dor comentou: “Ser um embaixador, não é
sempre um mar de rosas”. Naquele ano,
foi homenageado pelo presidente ameri-
cano com a patente de quatro estrelas de
embaixador de carreira. Após sua aposen-
tadoria, em 1973, Elbrick foi premiado com
a Copa do Serviço Exterior.

Ficha técnica

O embaixador sequestrado

Camara Revista SETEMBRO 2012_CAMARA Niteroi_SETEMBRO2012  2/10/2012  13:20  Página 6



7

Violência 
contra a 

mulher
em debate

A Coordenação dos Direitos da Mulher
(Codim) de Niterói realizou, no final de
agosto, o último encontro na Câmara de
Vereadores sobre a participação das mu-
lheres na vida política da cidade. “A violên-
cia contra a mulher, a Lei Maria da Penha:
Realidades e perspectivas” foi o tema de-
senvolvido por Flávia Tonel, advogada da
Codim-Nit e pesquisadora do Instituto de
Segurança Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro.

Para a ex-vereadora Saitiê Mizubuti, coor-
denadora da Codim, a segunda etapa dos
debates foi quase “uma imposição” das pré-
candidatas. “Todas acharam que havia
muito a debater, aprender, ensinar e que a
jornada deveria ter prosseguimento. Che-
gamos então a um consenso de que o tema

central fosse o que uma candidata ou can-
didato deve saber sobre Niterói para bem
exercer o seu mandato quando eleito. Acre-
dito que conseguimos contribuir para es-
clarecimento de dúvidas, formação de
ideias e formulação de propostas”, avaliou
Satiê.

Tendo como foco central a questão da “mu-
lher cidadã de direitos”, a série teve partici-
pação de Ismênia de Lima Martins, do
Departamento de História da Universidade
Federal Fluminense; de Miguel Vitoriano,
secretário municipal de Integração Comu-
nitária; Adriana Cersósimo, diretora da Ma-
ternidade Municipal Alzira Reis Vieira
Ferreira; e Herdy Alves, presidente da As-
sociação Brasileira de Obstetrizes e Enfer-
meiros Obstetras.

— Há um descrédito em relação à política.
Na reta final de campanha, os favores se
sobrepõem às propostas e os programas.
Nossas candidatas precisam saber que Ni-
terói está inserida na segunda maior região
metropolitana do país sem ser o polo prin-
cipal. Apenas lideramos cidades mais po-
bres. Herdamos os problemas da
metrópole e não nos beneficiamos das coi-
sas positivas —  disse a professora Ismênia
em sua palestra.

Além da violência contra a mulher os temas
giraram em torno do funcionamento dos
“partidos políticos, as convenções partidá-
rias, gastos de campanha e prestação de
contas”; e da reflexão e discussão “sobre a
saúde da mulher em Niterói, suas possibi-
lidades e desafios”.

Flávia Tonel, advogada da Codim-Nit fala sobre os direitos da mulher com a Lei Maria da Penha

A Coordenação dos Direitos das Mulheres foi criada em 2003 e atua
no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a questão
do poder feminino. Um de seus objetivos é a promoção da autoes-
tima e melhoria da qualidade de vida apontadas pela Política Nacio-
nal de Enfrentamento à Violência. O Centro de Referência de
Atendimento à Mulher atende às vítimas da violência com ações de
assistência jurídica gratuita, representação judicial e extrajudicial,
assistência social e suporte terapêutico, para romper o ciclo de vio-
lência e resgate da autoestima.

Outro mecanismo em defesa das mulheres é o Fórum Nacional de
Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos atuando de forma mul-
tipartidária, representado por 16 partidos políticos. Entre as propos-
tas do Fórum está a construção de escolas em áreas rurais,

comunidades remanescentes de quilombos e ribeirinhas; imple-
mentação da Política Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais; e incentivar a criação de defensorias públicas
da mulher. Para mais informações basta acessar www.maismulhe-
res nopoderbrasil.com.br.

Codim-Nit funciona desde

2003 em atenção à mulher

As mulheres ocuparam o plenário da Câmara para acompanhar os debates
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
comemora a sanção do projeto de lei
88/2012. A partir da publicação da nova lei,
será obrigatória a colocação de cartazes
educativos nos sanitários de uso público,
em local de fácil visualização e leitura,
contendo informações básicas sobre as
Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DSTs), bem como sobre as formas de
evitá-las.

Consideram-se sanitários de uso público
aqueles colocados à disposição da popula-
ção em prédios públicos, estabelecimentos
comerciais e eventos de massa. 

“As DSTs são doenças infecciosas que
podem ser disseminadas através do con-
tato sexual, de modo que algumas
podem, também, ser transmitidas por
vias não sexuais, ainda que menos fre-
quentes. A despeito das doenças vené-
reas se manifestarem na genitália
externa, elas ainda podem atingir a prós-
tata, o útero, os testículos e outros ór-
gãos internos. Algumas dessas infecções
causam apenas uma irritação local, co-
ceira e uma leve dor, porém a gonorreia
e clamídia podem causar infertilidade em
mulheres”, justifica no projeto o vereador
Bagueira.

André Diniz da Silva encaminhou à Secre-
taria da Mesa Diretora antes do recesso de
julho, o projeto de lei 93/2012, instituindo a
Política Anti-Drogas nas escolas da Rede
Municipal de Educação de Niterói. Pela pro-
posta, as escolas deverão realizar, no de-
correr do ano letivo, campanhas objetivando
transmitir ensinamentos sobre os entorpe-
centes e similares, abrangendo conceitos,
aplicações, usos e efeitos, aspectos medi-
cinais e delituosos. Nas campanhas serão
realizados debates, palestras, seminários,
atividades culturais e esportivas, de caráter
interdisciplinar. 

“O problema mundial das drogas deverá ser
confrontado, abordando-se sua dimensão
social e científica, para se formar consciên-
cia e dimensão do poder destrutivo que a
produção, a distribuição e o consumo de
drogas acarretam a sociedade e, principal-
mente, com o intuito de aumentar a nossa
capacidade de enfrentar esse mal”, explica
o vereador André Diniz. 

Serão convidados a participar dessa cam-
panha representantes da comunidade es-
colar, pais, alunos, técnicos das
secretarias estadual e municipal de
Saúde, o Ministério Público e os conselhos
estaduais de Segurança.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
aguarda o trâmite legal pelas comissões
permanentes da Casa para o projeto de lei
185/2011. A propositura dispõe sobre os
vencimentos e vantagens dos servidores
em fim de carreira que apresentam perdas
salariais quando do cálculo de sua apo-
sentadoria. 

O artigo primeiro prevê que os servidores
municipais, ativos e inativos, “que fizeram
ou farão jus a benefícios salariais vincen-
dos ou parcelados, terão estes antecipa-
dos ao último salário na ativa, sempre que
forem aposentados compulsoriamente ou
por invalidez permanente para o serviço
público”, para cálculo da média de seus
ganhos nos proventos finais. 

O vereador é também autor do projeto de
lei 41/2005, que isenta do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) o contribuinte
que comprovar a adoção de criança ou
adolescente portador de necessidades es-
peciais, inter-raciais ou grupo de irmãos.
Diz o texto que ficará isento do valor do
IPTU, em cada exercício, o proprietário de
um único bem imóvel, que comprovar ju-
dicialmente, a adoção de criança ou ado-
lescente de até 16 anos, inclusos na
condição citada acima.

André Diniz (PT) Bagueira (PPS) Beto da Pipa (PMDB)

2620-6754
Gabinete 72
vereador@andrediniz.com.br

2613-6765 
Gabinete 20
vereadorbagueira@gmail.com

2620-3179
Gabinete 87
betodapipa@yahoo.com.br
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Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é
autor do projeto de lei 77/2006 que insti-
tui, no âmbito do município de Niterói, o
Dia do Amigo. Se aprovado será come-
morado, anualmente, no dia 20 de se-
tembro. 

Segundo o vereador, o “Dia do Amigo
pretende promover a afetividade e a
aproximação entre pessoas, de que tanto
se carece no mundo de hoje. É a oportu-
nidade de se criar uma agenda positiva,
incentivando o crescimento da auto-es-
tima das pessoas, promovendo o encon-
tro entre os amigos e a oportunidade de
dar presentes”.

“É também uma iniciativa para reerguer a
autoestima das pessoas e uma oportuni-
dade ímpar para a retomada da valoriza-
ção da população no processo de
mobilização nacional. É amigo o nosso
pai, irmão, outros parentes e, principal-
mente, aquelas pessoas que, não tendo
nenhum vínculo de parentesco, foram es-
colhidos por nós, para serem os nossos
amigos. No Brasil não existe legislação
que permita um dia específico para cele-
brarmos a maravilhosa relação de carinho,
respeito e admiração que temos com o
nosso amigo”, ressalta o vereador Cal.

Carlos Alberto de Macedo quer instituir o
Dia Municipal da Cultura Evangélica em
Niterói. A iniciativa foi apresentada atra-
vés do projeto de lei 74/2008, devendo
ser comemorada em 9 de novembro. A
data de que trata a lei passa a integrar o
calendário oficial de datas e eventos do
município de Niterói. 

O Dia Municipal da Cultura Evangélica
destina-se ao congraçamento das igrejas
evangélicas, independentemente da
ordem que se filiam no credo protestante,
ou seja, luterana, metodista, batista, pres-
biteriana, adventista, pentecostal, neo-
pentecostal e outras. 

Para efeito legal entende-se por trabalhos
evangélicos e manifestações artísticas e
culturais, a apresentação de coral e mú-
sicos, com arranjos de hinos de louvor e
adoração; apresentação de peças de tea-
tro e demais encenações de temas bíbli-
cos; e gincanas desportivas e intelectuais,
visando a integração de membros da
igreja com a comunidade. Também estão
incluídas feiras do livro evangélico e de-
mais manifestações que não contrapo-
nham com os princípios cristãos
evangélicos.  Cabe às igrejas adotarem a
data conforme lhes convier.

Edgar Foly é autor do projeto de lei
119/2004 que institui o Programa Atendi-
mento Especial à Pessoa com Deficiên-
cia. O programa especial será implantado
em todos os órgãos municipais em que
haja atendimento direto ao público. 

Consiste a iniciativa no treinamento de
servidores que estejam incumbidos do
atendimento ao público, mediante noções
de trato com pessoas portadoras de defi-
ciência. Para cumprir os objetivos, o Exe-
cutivo poderá firmar convênios com
entidades especializadas nos diversos
tipos de deficiência. Conforme o artigo 4º,
as despesas decorrentes desta lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias
próprias, ficando a Prefeitura autorizada
a suplementá-las, se necessário.

“Por melhor que possa ser o atendimento
prestado ao público nos diversos órgãos
da administração municipal e por maior
que seja a boa vontade e respeito dos
servidores municipais para com o público
em geral, eventualmente, podem ocorrer
dificuldades de comunicação no atendi-
mento a algumas pessoas portadoras de
deficiência. O presente projeto visa con-
tribuir para aprimorar o atendimento a
essa parcela da população”, explica Foly.

Carlos Macedo (PRP) Edgar Foly (PDT)Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 36
vereadorcalcamaradeniteroi@yahoo.com.br

2613-6814
Gabinete 50
carlosmacedo1@oi.com.br

2620-1321
Gabinete 25
vereadorfolly@globomail.com
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Emanuel Jorge Mendes da Rocha pre-
para projeto de lei para tornar obrigatória
a demarcação de vagas de estaciona-
mento exclusivo para veículos de trans-
porte escolar em frente às creches e
escolas de ensino fundamental e médio,
da rede pública e particular do município
de Niterói. 

Protocolado com o número 82/2012,
prevê que as vagas exclusivas demarca-
das e distribuídas serão uma para escolas
com até 500 alunos; duas para escolas
com 501 a mil alunos; e três vagas para
aquelas com mais de mil. Ficando limitado
o direito à utilização das vagas exclusivas
apenas ao tempo necessário para o em-
barque e desembarque dos alunos trans-
portados e o motorista não poderá sair do
seu assento de condutor do veículo en-
quanto durar o embarque ou desembar-
que, cabendo ao monitor do transporte
contratado auxiliar os alunos. 

“É notório o grande aumento da frota de
veículos em nossa cidade, o que de ma-
neira inevitável acaba por congestionar o
fluxo de trânsito, aumentando a dificul-
dade dos motoristas de veículos automo-
tores em encontrar locais seguros para
estacionamento”, conta Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas encaminhou
em agosto para apreciação dos colegas o
projeto 116/2012, que torna obrigatória a
compensação da diferença entre o tempo
pago e o tempo efetivamente utilizado
pelo veículo nos estacionamentos públi-
cos e privados. Diz a lei que o tempo de-
corrente da diferença deverá ser
creditado na placa do próprio veículo
para uso futuro. 

O valor e o tempo da franquia seguem as
mesmas regras aplicadas no rotativo tra-
dicional da empresa responsável pela ex-
ploração do espaço, sendo a validade do
crédito de 365 dias corridos, renovada a
cada utilização. 

Todos os estacionamentos devem fixar,
em lugar visível, aviso que informe essa
opção de venda. “Este projeto de lei ob-
jetiva facilitar a vida econômica daqueles
que usufruem de estacionamentos e, ao
mesmo tempo, incentiva a fidedignidade
dos usuários. Oferecer a opção de um
valor determinado para estacionar rotati-
vamente por uma hora ou determinada
somatória de horas é justo, porém, se
esse período não for totalmente usado,
torna-se injusto perder os minutos
pagos”, destaca o vereador Gallo.

João Gustavo Braga Xavier Pereira, atra-
vés do projeto 216/2011, veda o serviço de
carga e descarga de mercadorias, mu-
danças e bebidas na área no centro da ci-
dade, para veículos acima de 1,1
toneladas de capacidade de carga útil, no
período das 8h às 20h. 

Em nenhuma hipótese os veículos empre-
gados na carga e descarga poderão in-
fringir as normas de trânsito, como fila
dupla, estacionamento proibido, pontos de
ônibus e táxis, sendo também vedado a
carga nos passeios e pistas de rolamento.
Para a carga e descarga de concreto, ma-
teriais de construção, mudanças, e casos
excepcionais que ultrapassem a capaci-
dade e horários estabelecidos nesta lei,
poderá ser obtida licença especial, junto
ao departamento competente da Prefei-
tura de Niterói, mediante especificação de
itinerários e horários a serem cumpridos.

“Nas legislações urbanísticas de várias ci-
dades do exterior e também de nosso
país, existem à saciedade, diplomas le-
gais, vedando o acesso dos grandes veí-
culos ao Centro e, principalmente,
proibindo que os mesmos desembarquem
suas mercadorias no chamado horário co-
mercial”, justifica o vereador.

Gallo (PDT)Emanuel Rocha (PDT) João Gustavo (PPS)

NO PLENÁRIO

2620-7313
Gabinete 80
dremanuelrocha@predialnet.com.br

2620-4729
Gabinete 47
vereadorgallo@euvotogallo.com.br

2620-3732
Gabinete 58
gabinete@vereadorjoaogustavo.com.br
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José Augusto Vicente (PPS) Magaldi (PP) Padre Ricardo (PDT)

José Augusto Tavares Vicente acompa-
nha o trâmite da proposta de lei, proto-
colada na Secretaria da Mesa Diretora da
Câmara com o número 115/2010, que
institui a proibição da construção de pré-
dios e residências, de natureza comercial
ou mista, com a utilização de garagens
enterradas ou semienterradas, em todo o
município de Niterói. 

Diz o artigo segundo do projeto que os
pavimentos de garagem deverão ser ele-
vados, mantidos os gabaritos das res-
pectivas lâminas. Se aprovada a nova
legislação, na data de publicação serão
revogados três dispositivos dos planos
urbanísticos regionais das Praias da
Baía, da Região Oceânica e da Região
Norte. 

“O solo da cidade como um todo encon-
tra-se por demais impermeabilizado, uma
vez que ruas são asfaltadas e quintais re-
cebem piso cerâmico ou de cimento. Mui-
tos edifícios, nos dias de chuva forte, têm
suas garagens alagadas em decorrência
das condições de drenagem. Não existe
lugar para colocação do aterro retirado
quando da escavação para as garagens
semi ou enterradas”, explica o vereador
José Augusto Vicente.

Carlos Alberto Pinto Magaldi é o autor do
projeto de lei 11/2005 que considera patri-
mônio histórico de Niterói o monumento
dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora, lo-
calizado nas dependências do Colégio Sa-
lesianos, em Santa Rosa.  

“O monumento reflete, em sua belíssima
arquitetura, seu valor histórico para os ci-
dadãos niteroienses e a todos os que co-
nhecem nossa cidade. O tombamento
deste prédio viria a preservar seu valor his-
tórico e cultural, além de oferecer às futu-
ras gerações a oportunidade de voltar ao
passado de nossa sociedade, buscando
incentivo para um futuro ainda melhor”, diz
o vereador. 

Inaugurado em dezembro de 1900, o monu-
mento é uma obra de arte em estilo Bossan,
um misto de gótico e árabe. É considerada a
obra-prima de Domingos Delpiano. A coluna
tem 28 metros e a estátua da Virgem Auxi-
liadora tem seis. Há dois altares: um, voltado
para o ocidente, onde se tem a visão da Baía
de Guanabara e uma linda capela decorada
pelo artista Parlati e, outro, para o oriente. A
estátua de cobre pesa duas toneladas, foi
produzida em Milão pelos artistas Guidice e
Del Bo, e traz na cabeça uma auréola com
12 estrelas.

Wilde Ricardo Rocha, o padre Ricardo,
pretende assegurar a todas as mulheres à
partir de dez anos completos, o direito de
receberem, gratuitamente, todas as doses
necessárias da vacina para imunização
contra o Papilomavírus Humano (HPV),
na rede pública do Sistema Único de
Saúde de Niterói. 

A vacinação será feita nas unidades de
saúde do município de Niterói de maneira
a atender toda a demanda. A iniciativa é
apresentada através do projeto de lei
300/2011. 

“Temos conhecimento de que vem sendo
divulgadas cada vez mais as doenças se-
xualmente transmissíveis e as formas de
prevenção. Os tratamentos existentes,
sejam químicos, cirúrgicos ou estimula-
dores de imunidade, têm o objetivo de re-
duzir, remover ou destruir as lesões
ocasionadas pela doença contraída.
Campanhas de prevenção são dissemi-
nadas pelo mundo no intuito de propor-
cionar um maior combate e controle das
doenças com novas técnicas de preven-
ção desenvolvidas pelo próprio organismo
humano, depois que lhe é injetado quan-
tidades específicas de vírus”, explica
Wilde Ricardo.

2613-6718
Gabinete 85
joseaugustovicente@hotmail.com

2622-9760 
Gabinete 44
vereadormagaldi@yahoo.com.br

2620-0196
Gabinete 35
vereador.padrericardo@gmail.com
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Renatinho (PSOL) Rodrigo Farah (PMDB)

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renati-
nho, deu entrada na Câmara no projeto
de lei 55/2012. Se aprovada, vai proibir
em Niterói que vias públicas, próprios pú-
blicos e logradouros recebam o nome de
ditadores, assassinos, torturadores, vili-
pendiadores de cadáveres ou de qual-
quer pessoa que, em nome do Estado,
tenha agido com crueldade e cometido
crimes contra a humanidade, desrespei-
tando os direitos da pessoa humana. 

No prazo de um ano após a publicação
da lei o Município dará nova nomencla-
tura a todos os próprios que não estejam
em conformidade com a norma. 

“O Brasil, desde seu descobrimento, foi
utilizado em beneficio de uma minoria
que sempre se manteve no poder, de-
fendendo seus interesses por meio da
manipulação, opressão, escravidão, ex-
ploração, cooptação, desinformação,
perseguição, golpes e massacres. Ou
seja, um país que na imensa maioria da
sua história, não respeitou os direitos da
pessoa humana e onde muitas vezes,
em nome do Estado, foram cometidos
crimes cruéis contra a humanidade que
até hoje não foram reparados”, diz o ve-
reador Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do projeto de lei 33/2011 sobre a re-
serva de vagas nos estabelecimentos de
ensino fundamental do município de Ni-
terói, para os filhos e filhas de policiais
civis e militares, bombeiros militares,
agentes penitenciários e guardas munici-
pais residentes na cidade, que tenham
sido mortos ou incapacitados por ato de
serviço. 

“A presente proposta de lei visa ao reco-
nhecimento do efetivo serviço prestado
pelos profissionais de segurança, mortos
ou incapacitados em atividade, como
forma de assegurar uma condição digna
de vida e amenizar o sofrimento dos seus
entes queridos que dependiam direta-
mente destes profissionais. Deixar o fa-
miliar do policial civil, do militar, dos
bombeiros, agentes penitenciários e
guardas municipais mortos ou incapaci-
tados em serviço à mercê da sua própria
sorte e esquecê-los sem a atenção de-
vida, torna-se uma forma desumana e in-
coerente, contrária aos princípios que
norteiam um estado democrático de di-
reito”, justifica Cariello. O vereador é pre-
sidente da Comissão Permanente de
Segurança Pública e Controle Urbano da
Câmara.

Rodrigo Flach Farah é autor do projeto
18/2011 que pretende obrigar o poder Exe-
cutivo municipal a aplicar o percentual mí-
nimo de dez por cento do valor arrecadado
das multas, sob responsabilidade da Prefei-
tura, em campanhas educativas de preven-
ção de acidentes. 

Essas campanhas alcançarão prioritaria-
mente os jovens, os motoristas de carteiras
recém-emitidas e aqueles que, envolvidos
em qualquer tipo de infração, estejam obri-
gados a fazer cursos de reciclagem e dire-
ção defensiva. “O artigo 320, do Código
Nacional de Trânsito, diz que a receita arre-
cadada com a cobrança das multas será
aplicada, exclusivamente, em sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policia-
mento, fiscalização e educação de trânsito.
Entretanto, não se define nenhum percen-
tual para ser aplicado em educação de trân-
sito. Importante destacar que o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, em recente jul-
gado, não reconheceu a inconstitucionali-
dade de semelhante lei oriunda do município
do Rio de Janeiro. Os elevados índices de
acidente de trânsito em Niterói com perda de
vidas, especialmente entre os jovens, levan-
taram um alerta na sociedade, e a Câmara
não pode se abster de ações que alcancem
a prevenção”, afirmou Farah.

Renato Cariello (PDT)

NO PLENÁRIO

2620-5074
Gabinete 68
mandatorenatinho@yahoo.com.br

2620-7935
Gabinete 67
renatocariello@oi.com.br

2613-6832
Gabinete 42
vereadorrodrigofarah@gmail.com
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Sérgio Fernandes(PDT) Vitor Júnior (PT) Waldeck Carneiro (PT)

Sérgio Fernando Damas Fernandes é
autor do projeto de lei 80/2009 sobre a re-
gulamentação do uso de bicicletas e trici-
clos, não motorizados, como meio de
transporte para pequenas cargas. 

Prevê a iniciativa que o Plano Municipal
de Transporte Para Pequenas Cargas
deve regulamentar a atividade já existente
informalmente e incentivar atividade pro-
fissional. O poder Executivo fica autori-
zado a legislar quanto à criação de pistas
próprias de bicicletas, separadas das cal-
çadas e das vias de rolamentos, com a
devida sinalização, que favoreça uma re-
lação harmônica entre os ciclistas, os pe-
destres e os demais veículos. Onde não
existir as pistas pré-estabelecidas, fica au-
torizada a utilização das bordas da faixa
de rolamento. 

“Numa cidade com índices intensos de
congestionamentos, pequenas entregas
de carga por bicicletas e triciclos não mo-
torizados poderão minimizar esse pro-
blema no trânsito. Os deslocamentos não
motorizados atenuam a poluição da at-
mosfera e ajudam na identificação do veí-
culo, em caso de acidentes e desrespeito
aos pedestres”, ressalta o vereador Sér-
gio Fernandes.

José Vitor Vieira Bissonho Junior apre-
sentou em agosto o projeto 115/2012,
sobre a regulamentação das atividades
profissionais em transportes de passa-
geiros, tipo moto táxi, e de pequenas car-
gas, como moto frete, com o uso de
motocicletas e motonetas. A regulamen-
tação dispõe sobre regras de prestação
dos serviços de transporte remunerado
de mercadorias e pessoas e estabelece
regras gerais para a regulação. O número
máximo de motocicletas será limitado a
um veículo para cada mil habitantes, de
acordo com certidão fornecida pelo IBGE.
A exploração dos serviços de que trata
esta lei será executada, exclusivamente,
por profissionais autônomos, mediante
autorização municipal, em conformidade
com os interesses da população. 

“Trata-se de uma atividade desenvolvida
por um grande número de pessoas no
município que não dispõem de nenhum
tipo de amparo legal para exercer um tra-
balho que acarreta perigo de formas di-
versas. Daí nossa preocupação em
levantar a questão da regulamentação
para que os adeptos possam ter direitos,
deveres e garantias no tipo de atividade
que exercem”, explica o vereador Vitor
Junior.

Waldeck Carneiro da Silva aguarda o trâ-
mite legal pelas comissões permanentes
da Câmara de Vereadores para o projeto
de lei 63/2012. Se aprovado em plenário,
vai obrigar a afixação de cartaz com en-
dereço e telefone de todas as unidades
de saúde públicas em drogarias e farmá-
cias situadas no município de Niterói. 

O cartaz deverá ser afixado em local de
fácil visibilidade. Caberá ao Poder Exe-
cutivo municipal regulamentar a presente
lei, quando sancionada, no prazo de 60
dias, dispondo sobre a sua fiscalização e
a aplicação das penalidades cabíveis, no
caso de seu descumprimento. 

“Esta proposta tem por intuito aproveitar
o ambiente das drogarias e farmácias
para veicular informações básicas sobre
a localização e os contatos telefônicos
das unidades de saúde públicas das
redes Ambulatorial e Hospitalar situadas
em Niterói. Policlínicas, postos do Pro-
grama Médico de Família, unidades bá-
sicas, hospitais e postos de emergência
abertos 24 horas precisam estar identifi-
cados e com acesso facilitado à toda a
população”, justifica o autor da lei, ve-
reador Waldeck. 

2613-6782
Gabinete 51
vereadorsergiofernandes@yahoo.com.br

2613-6797
Gabinete 21
vereadorvitorjunior@gmail.com

2621-0505
Gabinete 11
vereadorwaldeck@gmail.com
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Manoel de Frias e Vasconcelos foi engenheiro, militar, fazendeiro e
político. Elegeu-se vereador e foi presidente da Câmara de Verea-
dores de Niterói. Filho do tenente-coronel do exército português, Joa-
quim de Frias e Vasconcelos, proprietário da Fazenda do Engenho
Pequeno, em São Gonçalo, e de Leocácia Tereza da Glória Frias,
nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1819, e morreu em Niterói.
Eram seus irmãos: Miguel de Frias e Vasconcelos (fazendeiro, oficial
do Exército Brasileiro, vereador e também presidente da Câmara de
Niterói), Luiz, Maria e Francisco de Paula Vasconcelos.

Foi proprietário da Fazenda Piratininga, em Niterói, que deu nome ao
bairro. Produzia açúcar, aguardente, café e culturas de subsistên-
cia. A produção seguia para Jurujuba e daí para a cidade do Rio de
Janeiro.

O nosso biografado presidiu a Câmara Municipal, entre 1844 até
parte de 1853, e realizou as seguintes obras: aterro com cascalho do
Largo Municipal (Largo São João), da Praça Martim Afonso (Arari-
bóia), dos largos da Memória (Praça do Rink, depois General Gomes
Carneiro), São Domingos (Praça Leoni Ramos) e das ruas do Ingá
(José Bonifácio e Tiradentes); reparos gerais nas estradas do Bal-

deador e de Itaipuaçu; nivelamento da Rua da Conceição, por onde
pretendia iniciar o calçamento geral da cidade, mas que depois de
pronto foi destruído pelas escavações para colocação dos encana-
mentos d’água até o Chafariz da Memória. Também atuou na cons-
trução do cais e respectiva rampa em frente ao Largo de São
Domingos e da Rua São Pedro; fez reparos em vários trechos do
cais da Rua Visconde do Rio Branco e abertura da rua (hoje deno-
minada Alberto Vitor) que se comunicava com a Praça de Santo Ale-
xandre (Floriano Peixoto) com o Largo da Memória, exigindo a
desapropriação e demolição de um prédio pertencente aos herdei-
ros de Luís José Pereira.

Em 1850, o presidente da província Fluminense, João Pereira Dar-
rigue de Faro, o visconde do Rio Bonito, criou uma comissão para es-
colher o local do cemitério da cidade e um dos escolhidos a fazer
parte foi o nono presidente da Câmara de Niterói, o major engenheiro
do Exército, Manoel de Frias.

O nono presidente da Câmara era irmão do sexto presidente, Miguel
de Frias, que em 1898, deu o nome a uma rua no bairro de Icaraí,
anteriormente chamada de Rua da Constituição.

Manoel de
Frias Vasconcelos

Quarenta anos depois, um ministério pode começar a ser revelado: as
circunstâncias da morte de Anísio Spínola Teixeira. No primeiro se-
mestre a Câmara de Vereadores de Niterói encaminhou a indicação
legislativa 1.271/2012, de autoria de Waldeck Carneiro, ao ministro
Gilson Dipp, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, para
que a apuração tenha caráter prioritário. A Comissão de Memória e
Verdade da Universidade de Brasília (UnB) vai investigar a suspeita
de que o ex-reitor da UnB teria sido vítima da ditadura militar, ao ser
levado para um quartel da Aeronáutica no caminho para a casa do fi-
lólogo Aurélio Buarque de Holanda.

“Este ano, em que celebramos os 80 anos do Manifesto dos Pionei-
ros da Educação Nova, movimento educacional que teve como uma
de suas principais expressões o educador Anísio Teixeira e, tendo em

vista a recente instalação da Comissão da Verdade, notável compo-
nente da política pública de reparação de direitos aviltados pelo arbí-
trio e de restituição da memória das lutas pela democracia no Brasil,
consideramos oportuno que se dê prioridade à apuração das cir-
cunstâncias da misteriosa e, até hoje não explicada, morte do grande
educador brasileiro”, ressalta Waldeck.

A versão mais recente indica que Anísio passou por torturas e foi en-
contrado com traumatismo craniano e ossos quebrados por conta de
golpes recebidos. Já a versão oficial aponta a causa da morte por
conta de queda acidental no poço do elevador de serviço do prédio
onde morava Aurélio Buarque de Holanda, no Flamengo. 

Um dos filhos do educador, Carlos Antônio Teixeira, disse que, na oca-
sião da morte, Anísio tinha em sua pasta um texto do Partido Comu-
nista Brasileiro. Em rota de colisão com o pensamento autoritário,
Anísio morreu quando, banido da vida pública, buscava apoio à sua
candidatura como membro da Academia Brasileira de Letras. 

Câmara cobra verdade
sobre morte de Anísio

EM REVISTAEM REVISTA Salvador Mata e Silva

Como presidente da Câmara
promoveu a urbanização do
Centro, São Domingos e Ingá
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O Instituto Interamericano de Fomento à
Educação, Cultura e Ciência (Ifec), um dos
parceiros da Câmara de Vereadores no Pro-
grama Escola de Democracia, anuncia uma
novidade no ano em que comemora 10 anos
de fundação. A partir de agora, além das
quatro cartilhas de cidadania que já são dis-
tribuídas às crianças que visitam o Legisla-
tivo, também será entregue material relativo
ao novo acordo ortográfico da língua portu-
guesa. “É gratificante saber que podemos
contribuir na formação cívica, intelectual e
humana das pessoas. Quando o alvo são as
crianças o sentimento de dever cumprido au-
menta”, diz o chanceler do Ifec, Raymundo
Nery Stelling.

A parceria com a Câmara de Vereadores con-
siste na distribuição de um kit com as cartilhas
“Lei e Cidadania”, “Símbolos e Hinos”, “Folclore
Nacional”, “Dicionário Cívico” e “Educação Am-
biental”. 

Para o presidente Paulo Bagueira iniciativas
como esta são muito bem vindas, “pois esti-
mulam a formação da cidadania e alicerçam as
bases da educação multidisciplinar”. Somente
no primeiro semestre do ano foram distribuídas
quase mil cartilhas aos alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino através da Câmara.

O Ifec foi fundado em 17 de junho de 2002.
Desde esta data desenvolve atividades e

apoios em favor da promoção da cidadania
através de ações de responsabilidade social,
sócioambiental e social-empresarial, atuando
numa visão política de gestão integrada de ter-
ritório para o desenvolvimento sustentável.

— Sem fins lucrativos, o Ifec é composto por
membros que acreditam na importância da pro-
moção de ações educativas, culturais, am-
bientais, cívicas e de mídia para obtermos uma
melhor qualificação dos cidadãos e, conse-
quentemente, uma garantia mais plena através
da formação, democratizando e socializando
os conhecimentos, da construção e manuten-
ção de uma sociedade democrática, sob a
égide da lei — explica o chanceler.

Cartilhas
de cidadania

na Escola
da Democracia O presidente da Câmara, Paulo Bagueira, com Raymundo Stelling, do IFEC, que vai doar novas cartilhas

O Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Niterói abriu suas portas
para as artes plásticas. A Academia Niteroiense de Belas Artes, Letras
e Ciências (ANBA) montou exposição em homenagem ao compositor
e maestro Carlos Gomes. Durante o evento, novos acadêmicos da
ANBA foram empossados. A iniciativa do encontro foi do vereador e ex-
secretário municipal de Cultura da cidade, André Diniz.

A pianista Denise Carvalho apresentou um recital com músicas de Car-
los Gomes e artistas e poetas foram premiados por conta da participa-
ção na exposição. Familiares do pastor Samuel de Souza, já falecido,
receberam homenagem póstuma por conta de seu trabalho também
voltado à cultura. Quadros, obras de artistas plásticos da cidade e tex-
tos poéticos produzidos para o evento foram expostos nas paredes do
Salão Nobre. A curadoria da mostra foi de Edson Luna Freire.

Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas (SP), a 11 de julho de
1836, e morreu em Belém (PA), em 1986, sendo considerado o mais im-
portante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo estilo ro-

mântico, com o qual fez carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro
compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no Teatro Alla
Scalla. É o autor da famosa ópera “O Guarani”.

Carlos Gomes ficou conhecido por Nhô Tonico, nome com que assi-
nava suas dedicatórias. Nasceu numa humilde casa da Rua da Matriz
Nova. Foram seus pais Manuel José Gomes (Maneco Músico) e dona
Fabiana Jaguari Gomes. Carlos Gomes quando criança ainda, perdeu
a mãe, assassinada aos 28 anos. Seu pai vivia em dificuldades, com fi-
lhos para sustentar. Com eles, formou uma banda musical, onde Car-
los Gomes iniciou seus passos artísticos. 

Carlos Gomes é tema
de exposição e recital

Luna Freire foi o curador da mostra de artes, poesia e músicas de Carlos Gomes
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

Depois de Benjamin Constant, Duque de Caxias e Euclides da
Cunha, Câmara em Revista aborda neste número o “tigre da
abolição”, frase que apresenta o busto de José do Patrocínio.
A obra é uma das seis estátuas expostas no hall de entrada
da Câmara de Vereadores de Niterói, produzidas pelo artista
plástico Honório Peçanha.

O “fluminense cuja voz despedaçou grilhões” complementa
a apresentação da obra que, segundo o historiador
Emmanuel de Macedo Soares, em “Monumentos de
Niterói”, vinculou-se intimamente a Niterói, onde frequentou
com assiduidade os saraus literários dos irmãos Mariano
de Oliveira. “De 1895 a 1902 atuou na campanha que nos
daria de volta os foros da capital. Em 1901 liderou um
grupo de jornalistas e intelectuais que pretendeu
promover a última abolição”. Para sua empreitada pedia
ao governador Quintino Bocaiúva o indulto de ex-
escravos condenados a penas perpétuas antes do 13
de Maio. A ideia tornou-se sem efeito, pois havia apenas
dois presos no estado nessa condição e somente um
seria indultado.   

José Carlos do Patrocínio nasceu no município de
Campos (RJ) em outubro de 1853 e morreu no Rio,
em 1905. Filho do cônego João Carlos Monteiro,
vigário de Campos e deputado provincial em várias
legislaturas, com a quitandeira e ex-escrava Justina
do Espírito Santo. “Do nome dos pais tirou o
pseudônimo Justino Monteiro, com o qual colaborou
em diversos jornais cariocas no início da carreira”,
revela o pesquisador. 

Chegando ao Rio em 1868 foi recebido pelo Visconde de Alvarenga, que
lhe oferece emprego na Santa Casa de Misericórdia. Formado em
Farmácia pela Faculdade Nacional de Medicina, não chega a exercer a
profissão. Atua como colaborador no jornal Gazeta de Notícias, de onde
sai, em 1881, para fundar a Gazeta da Tarde. “Era protegido pelo sogro,
Emiliano de Sena, que o ajuda a fundar A Cidade do Rio. Em ambos os
jornais se projetou nacional e internacionalmente como a voz mais
inflamada da campanha abolicionista”, conta.

Depois de sancionada a Lei Áurea, por gratidão a princesa Isabel,
começa a combater os republicanos e armar seus líderes mais exaltados.
“Era a famosa Guarda Negra que, a cacetadas e golpes de capoeira,
tentou conter o levante contra o trono. Em 1886 o destino o coloca na
posição de proclamador de fato da República, em 15 de novembro de
1889 com a extinção do Império”, diz Macedo Soares. 

Apesar do gesto, acabou preso por Floriano Peixoto e confinado no alto
Amazonas até o fim do governo do marechal. Participou da fundação da
Academia Brasileira de Letras e morreu sonhando construir um balão
aerostático e em obter a solda para o alumínio.  

José do Patrocínio lutou pelos jornais a favor

da Proclamação da República, mas acabou preso 

pelo governo de Floriano Peixoto

A voz da Abolição e da 
Proclamação da República
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