
Filho de João
Goulart fala
sobre Instituto
João Vicente Goulart, filho do ex-pre-
sidente Jango, apresentou na Câ-
mara de Vereadores o Instituto com
o nome de seu pai, que luta pelos di-
reitos humanos no país. Página 7

Novos cidadãos
niteroienses são
homenageados
O ministro da Pesca, Marcelo Cri-
vella, e a presidente do Cremerj, Már-
cia de Araújo, foram agraciados com
o título de Cidadão Niteroiense pela
Câmara de Vereadores. Págs. 4 e 5
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Encontro dos
assessores de
comunicação
Foi realizado na Câmara de Verea-
dores o IV Encontro de Jornalistas
em Assessoria de Imprensa, organi-
zado pelo Sindicato dos Jornalistas
do Estado do Rio de Janeiro. Pág. 6

CAMPANHA DE PREVENÇÃO - A  fachada principal da Câmara de Vereadores vai estar
“vestida de rosa” por conta da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama para chamar atenção
das mulheres sobre a importância do exame preventivo. O evento já é tradição no Legislativo. A
campanha acontece desde 1990, simultaneamente em diversos continentes. “A Câmara de Verea-
dores de Niterói não poderia ficar de fora de tão importante campanha de saúde pública. Estaremos
sempre juntos nessa luta e em qualquer outra de interesse público”, disse o presidente Paulo Ba-
gueira. Outros prédios e monumentos já exibiram iluminação rosa em todo o mundo durante cam-
panhas 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. 

Em parceria com a Prefeitura de Niterói, a Câ-
mara de Vereadores vai promover um curso
de qualificação de servidores para as novas
exigências da contabilidade pública, feitas
para o setor pelo Tesouro Nacional, e que de-
verão passar a ser aplicadas a partir de janeiro
do ano que vem. Páginas 2 e 3 Maurício Lindgren dirige o setor de Orçamento e Finanças da Câmara

Servidoresvão
conhecer novas
normas contábeis

CPI dos ônibus
recebe novos 
depoimentos
Ex-dirigentes da NitTrans, da Emusa
e da Subsecretaria de Transportes,
além de empresários prestaram  de-
poimento à CPI que apura a situa-
ção dos transportes públicos. Pág.15
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Câmara
Municipal
de Niterói

Comissões Permanentes:

A Câmara de Vereadores firmou parceria com a
Prefeitura de Niterói para formação e qualificação
de servidores. A medida visa atender às exigên-
cias da nova contabilidade aplicada para o setor
público, exigida pelo Tesouro Nacional e deveriam
ter sido aplicadas desde janeiro deste ano. “Como
nem os técnicos do Tribunal de Contas do Estado
estavam preparados para entender e colocar em
prática os novos instrumentos, o Tesouro esten-
deu o prazo até janeiro de 2014, impreterivel-
mente. Os servidores dos setores contábeis terão
que passar por cursos de capacitação, reciclagem
e qualificação”, conta Maurício Lindgren, diretor
de Orçamento e Finanças do Legislativo.

O curso começa em 15 de outubro, com aulas de
segunda à quinta-feira, e será ministrado no Audi-
tório Cláudio Moacyr, com participação de servi-
dores dos dois poderes municipais. “Por
determinação do presidente Paulo Bagueira pro-
curamos o secretário municipal de Fazenda,
César Barbiero, e firmamos a parceria. Quarenta
vagas serão destinadas a técnicos do Executivo
e 20 para os da Câmara”, explica Lindgren. Uma
empresa contábil será a responsável pelo curso
que seguirá os moldes dos instrumentos utiliza-
dos pelo setor privado.

O curso será dividido em módulos. Numa se-
gunda-feira, por exemplo, funcionários dos almo-
xarifados serão treinados, tanto da Prefeitura
quanto da Câmara. Em outro dia apenas o pes-
soal da contabilidade e assim por diante. É uma
forma de tirar dúvidas comuns aos setores com
atividades semelhantes”, explica o diretor de Or-
çamento.

Num futuro próximo, quando a nova contabilidade
do setor público estiver em pleno funcionamento
em todo o Brasil, a avaliação dos técnicos do setor
é que os instrumentos de prestação de contas,
agilização da gestão e transparência sejam total-
mente atingidos. “Todos os departamentos esta-
rão interligados em tempo real. Um

2 — Setembro de 2013

Curso va
para nova c
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vai qualificar servidores
va contabilidade pública

Maurício Lindgren, diretor

de Orçamento e Finanças

do Legislativo, diz que as

contas seguirão um novo

padrão que permitirá, 

em futuro próximo, a

agilização da gestão e 

a transparência total

3

acompanhando o que o outro faz e o contri-
buinte também. O Tesouro Nacional, em sua
cartilha de modernização, fala em atingir os
padrões internacionais de contabilidade. É o
padrão Fifa chegando às contas públicas, o
que será muito bom para todos”, conclui Mau-
rício Lindgren. 

Câmara cria fundo de captação
Para modernizar a gestão, criar um meca-
nismo de captação de recursos e se adequar
aos novos tempos, os vereadores aprovaram
por unanimidade a criação do Fundo Especial
de Modernização e Aprimoramento Funcional
(Femaf). Atualmente os recursos financeiros
que sobram no fim do ano têm que ser devol-
vidos ao Executivo. Com o Femaf isso não
será necessário. “Hoje, 70% do duodécimo re-
passado pela Prefeitura vai para pagamento
de pessoal, entre ativos, inativos e comissio-
nados. Os 30% restantes são usados nas
despesas de custeio como luz, água, telefone,
material de consumo e outras ações. Com a
criação do Fundo essa parcela de 30% vai ser
aplicada e gerar mais recursos; uma medida

que nos garante mais capacidade de ação”,
explica Maurício Lindgren, diretor de Orça-
mento e Finanças do Legislativo.

Na prática, a Câmara passa a ter duas unida-
des financeiras: a unidade Câmara, onde
entra o duodécimo; e a unidade Fundo, onde
entram todas as outras captações e receitas.
“Se realizarmos um concurso público, por
exemplo, a receita com as inscrições entra no
fundo. Se alugamos um espaço para eventos
ou qualquer atividade comercial, quando lici-
tamos a instituição financeira que vai gerir a
conta bancária da Câmara, esses recursos
entram no Femaf e a sobra pode ser investida
de várias formas, sem necessidade de devo-
lução ao Executivo”, explica Maurício.

Para que possa existir legalmente o Femaf está
sendo inserido no Plano Plurianual (PPA) e na
Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2014. Para
o próximo ano três programas já foram inseri-
dos. O primeiro trata da gestão do Fundo, com
manutenção e qualificação de servidores; o se-
gundo prevê a compra de equipamentos mais

modernos para o Legislativo; e o terceiro, re-
fere-se às ações de capacitação, participação
em fóruns e seminários externos.

Tendo como gestora a Mesa Diretora e o pre-
sidente da Casa como ordenador financeiro, o
Fundo Especial prestará informações men-
salmente ao Tribunal de Contas do Estado se-
paradamente das contas normais da Câmara.
Formado por um Conselho Fiscal com três in-
tegrantes, terá um responsável nomeado pelo
presidente da Câmara. Os recursos do Fundo
não podem ser utilizados para pagamento de
pessoal ou gratificações.

— Várias câmaras municipais já têm um
Fundo e estamos acompanhando uma ten-
dência nacional. A cidade do Rio já conta com
ele desde 2009 e até secretarias municipais
estão formando fundos para captar recursos.
Uma de nossas metas é utilizar parte do que
for arrecadado para investir na acessibilidade
em nosso prédio para pessoas idosas e por-
tadoras de necessidades especiais — afirma
o presidente Bagueira.
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Segundo a bíblia, Jesus chamou o pescador
Pedro para ser pescador de homens. Citando
essa passagem das escrituras, o senador
Marcelo Bezerra Crivella disse, ao receber o
Título de Cidadão Niteroiense, que foi con-
vocado pela presidente Dilma para também
ser pescador de peixes e assumir o Ministé-
rio da Pesca e Aquicultura. 

Com um plenário lotado de lideranças e pas-
tores evangélicos, Crivella agradeceu o título
e fez um discurso destacando a força repre-
sentada pela igreja. “A Sociedade Bíblica Bra-
sileira tem um orçamento de R$ 100 milhões
anuais, enquanto que nos Estados Unidos
ele é de apenas R$ 50 milhões. Chegamos a

emprestar recursos para a entidade ameri-
cana e esse é um dado significativo, que
mostra a importância dos evangélicos no ce-
nário mundial”, afirmou o ministro.

Durante a sessão presidida pelo vereador
Pastor Ronaldo, autor do projeto de decreto
legislativo que tornou o ministro cidadão nite-
roiense, o plenário da Câmara foi transfor-
mado num grande culto evangélico. O pastor
Felipe Dias ao violão e o Grupo Brazilian
Piper emocionaram os presentes cantando
hinos de louvor ao som de gaitas de fole.

O secretário estadual de Desenvolvimento
Regional, Abastecimento e Pesca, Felipe Pei-

xoto, lembrou as ações do ministério em todo
o Rio e as parcerias em benefício de Niterói.
“Aqui na cidade estão todos os órgãos volta-
dos à pesca em nosso estado. Para cá trans-
feri a sede da Secretaria e, agora, o ministro
Crivella presenteia o Rio com a criação de
uma superintendência específica para o Rio
de Janeiro”, ressaltou Felipe Peixoto.

O secretário citou, ainda, a criação de um
centro pesqueiro e a implantação de um te-
lecentro voltado para pescadores e suas fa-
mílias em Piratininga. Peixoto lembrou,
também, que somado a São Gonçalo, o mu-
nicípio de Niterói responde por quase 50% do
desembarque pesqueiro do Estado.

Pescador
de homens é 

cidadão
niteroiense Pastor Ronaldo entrega o título ao Ministro Marcelo Crivella, tendo ao fundo o secretário Felipe Peixoto

Valorizar e reconhecer a força de vontade e determinação de pessoas
que, apesar das limitações físicas, superam as dificuldades para pro-
var a todos que é possível. Com este objetivo a Câmara de Vereado-
res prestou homenagem aos atletas paralímpicos que tantas medalhas
e alegrias têm dado ao Brasil. Por iniciativa da vereadora Tânia Rodri-
gues, 25 medalhistas e treinadores paralímpicos receberam moções
de congratulação e aplauso por ocasião da comemoração dos dias Es-
tadual e Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência. Todos os ho-
menageados iniciaram carreira esportiva ou ainda integram os quadros
da Associação Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef), da qual a
vereadora é uma das fundadoras.

“O deficiente é sempre visto como chato, pois reivindica o tempo todo.
Já os atletas, que representam o Brasil e trazem medalhas para nosso
país, recebem outro tratamento e têm que aproveitar o momento. Uma
simples ida à Andef e aos locais de treinamento só é possível numa ci-
dade adaptada, com transporte inclusivo, por exemplo. O atleta pre-
cisa ter consciência de seu papel como cidadão portador de deficiência

física para cobrar das autoridades”, disse Tânia Rodrigues.

Gestor de Convênios e Contratos da Andef, Anderson Lopes destacou
a luta pessoal que teve quando criança. “O apoio tem que vir do Estado,
mas começa dentro de casa. Quando criança minha mãe teve que bri-
gar na escola para que eu pudesse participar das aulas de Educação
Física, pela escola eu seria simplesmente liberado. Hoje o Brasil ocupa
o sétimo lugar no ranking de medalhas paralímpicas e nossa meta é
chegar ao quinto lugar”, destaca Anderson.

Além de Tânia, que preside a Comissão do Idoso, da Mulher e da Pes-
soa Portadora de Deficiência da Câmara, e de Anderson Lopes, também
formaram a mesa principal o ex-vereador Alaor Boschetti; e a represen-
tante da Fundação Municipal de Educação, professora Nelma Pintor.

A Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) é uma or-
ganização não-governamental, fundada em 1981, com o propósito
de desenvolver ações de garantia e promoção de direitos das pes-
soas portadoras de deficiência física. Sem fins lucrativos, filiação re-
ligiosa ou partidária, a Andef é reconhecida nacional e
internacionalmente como uma das maiores entidades de represen-
tação do segmento que atua.

Paralímpicos 
são homenageados
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A classe médica niteroiense marcou pre-
sença na Câmara de Vereadores durante
homenagem à doutora Márcia Rosa de
Araújo, presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cre-
merj). A indicação concedendo o Título de Ci-
dadã Niteroiense à Márcia Rosa partiu do
vereador Rodrigo Farah.

Formada pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), é especialista em ci-
rurgia plástica, membro titular da Academia

de Medicina do Rio de Janeiro, da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões. É cirurgiã do
Hospital da Lagoa e responsável pela Câ-
mara Técnica de Cirurgia Plástica, além de
coordenadora da Comissão de Saúde Su-
plementar.

“A doutora Márcia é intransigente defensora
das causas dos médicos, atuando sempre
em prol dos interesses da categoria. É al-
guém que acredita na verdade, nos médicos

e na medicina e chama atenção pelo modo
atuante e firme como conduz o Conselho e
as lutas em prol da categoria. Por sua con-
duta inquestionável impõe respeito e admi-
ração, por tudo que tem feito ao longo de
uma vida em prol do crescimento de Niterói
é que propus o presente título”, disse Farah.

Entre os presentes à homenagem estavam o
ex-secretário municipal de Saúde, Alkamir
Issa; e ex-subsecretária de Saúde de Nite-
rói, Maria do Céu Monteiro.

Médicos
prestigiam
presidente
do Cremerj Márcia Rosa de Araújo recebe o título de Rodrigo Farah cercada pelo carinho de seus colegas médicos

A quarta audiência pública sobre o projeto de revitalização
do Centro de Niterói, com implantação de uma Operação Ur-
bana Consorciada (OUC) e criação dos Certificados de Po-
tencial Adicional de Construção (CEPACs), não apresentou
novidades em relação às anteriores. Mais uma vez, quase
todos os secretários municipais estiveram presentes, ao
lado do vice-prefeito Axel Grael. Todas as audiências sobre
o tema foram presididas pelo vereador Beto da Pipa, presi-
dente da Comissão de Urbanismo da Câmara.

De forma mais didática e com novo formato em vários mo-
mentos, a secretária de Urbanismo e Mobilidade, Verena An-
dreatta, fez a apresentação enfocando o antes e o depois das
obras de revitalização do Centro. Alguns pontos, como a pres-
tação de mais serviços públicos de água, luz, esgoto, gás e
telefonia, por exemplo, ainda são pontos levantados pelo pú-
blico participante. Representantes dos pescadores reivindi-
caram aos técnicos da Prefeitura a extensão do projeto para
atender 57 famílias, com a inclusão dos marisqueiros.

Verena Andreatta voltou a afirmar que Niterói “tem uma lo-
calização estratégica dentro da Região Metropolitana que
embasa o projeto. A degradação do chamado Centro Histó-
rico é visível e algo precisa ser feito. Cerca de 500 cidades

do porte de Niterói espalhadas pelo mundo modificaram sua
orla marítima e tomamos como base, além dos projetos pro-
duzidos por governos anteriores, algumas dessas cidades”,
disse.

A secretária executiva do prefeito, Maria Célia Vasconcellos,
ressaltou que “tem reafirmado que o governo não está se es-
condendo do debate, muito pelo contrário”. Além das quatro
audiências públicas realizadas no plenário, o secretariado e
técnicos da Prefeitura estiveram reunidos com os vereado-
res para explicar o projeto. Um seminário interno serviu para
que arquitetos, urbanistas e professores da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) apresentassem aos vereadores suas
dúvidas sobre o projeto.

Na mensagem-executiva encaminhada pelo prefeito Rodrigo
Neves ao Legislativo, passam também a fazer parte do cha-
mado “Centro Expandido” os bairros Gragoatá, Boa Viagem,
São Domingos, o Morro do Estado e parte da Ponta da Areia
e de São Lourenço. A instituição da OUC e a venda dos cer-
tificados de construção, com permissão para elevação dos
gabaritos em diversas áreas, serão criadas para captação de
recursos. A meta é a reformulação total de 1,2 milhão de me-
tros quadrados em toda a região.

OUC em nova audiência, sem novidades
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Jornalistas
de assessorias

reunidos
na Câmara  

Debates, palestras, exposições, filmes e uma
pesquisa sobre o perfil do jornalista brasileiro
fizeram parte do IV Encontro de Jornalistas
em Assessoria de Imprensa, realizado na Câ-
mara de Niterói e organizado pelo Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do Estado do
Rio de Janeiro. Participaram 140 pessoas
entre jornalistas, professores de jornalismo,
estudantes, além de observadores. Delega-
ções vieram do interior do Estado, do Sul, da
Baixada e da Região dos Lagos. O Encontro
teve apoio da Prefeitura de Niterói, da Câ-
mara e da Petrobras e foi transmitido ao vivo
pela TV do site da Câmara.

Paralelo ao evento, duas exposições foram
destaques no saguão do prédio: uma de fo-
tografias de copas do mundo e outra de cari-
caturas de Mário Carias, do jornal A Tribuna.
Além das mesas de debates, aconteceram

cinco palestras e a exibição do filme “Memó-
ria de Chumbo”, de Lúcio Castro. O filme
mostrou as relações dos ditadores da Amé-
rica Latina com as copas do mundo e o uso
delas como marketing político. O filme foi co-
mentado pelo jornalista Sérgio Caldiere. O
jornalista Mário Jakobiskind abordou a “Ope-
ração Condor”.

O jornalista Fernando Paulino apresentou
dados instigantes sobre a cultura negra, lem-
brando que 75% dos assassinatos nas co-
munidades mais pobres, são de jovens
negros e que 16% deles, se sentem discrimi-
nados pela mídia. Já o jornalista Adalberto
Diniz falou sobre a questão autoral e como
os profissionais de comunicação são explo-
rados nos seus direitos.

No final do encontro, o jornalista e professor

Felipe Simon apresentou um perfil do jorna-
lista brasileiro, em pesquisa da Universidade
Federal de Santa Catarina. Os números mos-
tram que a mulher domina o mercado de tra-
balho nas redações e nas assessorias de
imprensa.

Na abertura do encontro a mesa foi com-
posta pelo presidente do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Estado do Rio de
Janeiro, Continentino Porto; pelo vereador
Leonardo Giordano, presidente da Comis-
são de Comunicação da Câmara, represen-
tando o presidente Paulo Bagueira; o
jornalista Mário Sousa, diretor de Eventos
do Sindicato dos Jornalistas; André Felipe,
secretário de Relações Institucionais da Pre-
feitura de Niterói; representando o prefeito,
Rodrigo Neves; e pelo jornalista José Pe-
reira, representando a ABI.

Mário Souza abre o Encontro de Jornalistas em Assessoria de Imprensa realizado na Câmara de Niterói

O niteroiense pôde visitar no saguão da Câmara a exposição fotográ-
fica “Futebol, Paixão Nacional” que reuniu imagens marcantes da sele-
ção brasileira. Algumas ficaram famosas em todo o mundo como
a “Bicicleta de Pelé”, clicada por Alberto Ferreira, em 1969, no Mara-
canã. As fotos são do acervo da Associação de Repórteres Fotográfi-
cos e Cinematográficos do Rio de Janeiro (Arfoc) e a mostra era parte
do IV Encontro Estadual de Jornalistas em Assessoria de Imprensa.

Outra imagem exposta no saguão principal da Câmara foi a registrada
por Orlando Abrunhosa, em 1970, no México, chamada “Três no tri”. A
foto de Abrunhosa, à época na Revista Manchete, mostra Pelé, Tostão
e Jairzinho comemorando um gol.

Estiveram expostas 18 fotografias que correram o mundo feitas por pro-
fissionais como Alberto Ferreira, Alaor Filho, Anibal Philot, Alcyr Caval-

canti, Fabio Motta, Fernando Maia, Ivo Gonzalez, Julio Cesar Guima-
rães e Orlando Abrunhosa. A realização da mostra foi da ARFOC com
o apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de
Janeiro, da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Câmara de Ve-
readores de Niterói.

Futebol em fotos

Cafu ergue a taça na conquista do pentacampeonato pelo Brasil, em 2002

Alaor Filho
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Instituto
João Goulart 

na defesa 
de direitos

João Vicente Goulart, filho do ex-presidente da
República João Goulart, visitou a Câmara em
setembro. A convite do vereador Leonardo
Giordano, autor da lei que instituiu a Comissão
Municipal da Verdade em Niterói, apresentou
o Instituto João Goulart (IJG), entidade de luta
por anistia e direitos humanos no Brasil.

João Vicente destacou que, em 2014, o Insti-
tuto — fundado em 2004 — completará 10
anos, coincidentemente, junto aos 50, do golpe
militar de 1964. Ele ressaltou, ainda, que fará
reuniões com a Comissão Nacional da Ver-
dade, a Secretaria Nacional de Direitos Huma-
nos e o Ministério Público sobre o processo de
exumação de seu pai.

O filho do ex-presidente elogiou os trabalhos
realizados pela Comissão Municipal da Ver-
dade, ressaltando que tem certeza de que Ni-
terói e o Brasil resolverão muitos problemas
obscuros, ao saber, por exemplo, quem eram
os agentes do Sistema Nacional de Informa-
ção (SNI) que atuavam em nosso município.

Na ditadura militar, o Estádio Caio Martins abri-
gou aproximadamente mais de 500 pessoas,
todas presas ou torturadas.

— Niterói era uma cidade capital de estado,
com um núcleo do SNI. É importantíssimo des-
cobrirmos quem era, como foi e como se pro-
cedia isso tudo. Se todas as cidades brasileiras
fizessem comissões municipais da verdade, o
país teria um avanço democrático ainda maior.
Para além da Copa do Mundo, nós brasileiros
devemos fazer uma profunda reflexão sobre os
50 anos do golpe de Estado — disse Vicente,
acrescentando que o IJG está promovendo
ação para colocar Jango como bem imaterial e
cultural da nação brasileira.

Em todo o mundo, militantes da esquerda des-
confiam, com razão, dos métodos norte-ame-
ricanos de investigação. Em matéria recente
veiculada na imprensa, revelou-se que o go-
verno dos Estados Unidos vinha fazendo es-
pionagem sobre a presidente Dilma Rousseff
e a Petrobras.

Um dos motivos de João Goulart ter sido de-
posto pelos militares foi sua proposta de re-
forma agrária: Jango queria fazer uma
distribuição fundiária dando título de proprie-
dade ao povo, que desenvolveria o mercado
interno. À época, no Brasil, cerca de 65% da
população vivia no interior do país.

— Tais medidas seriam revolucionárias e alte-
rariam o destino nacional. A história mostra
que, diferentemente de antes, quando o traba-
lhador era oprimido no chão da fábrica, hoje
quem o faz é o banqueiro, a ditadura de mer-
cado e a selvageria do capitalismo. E isso tudo
é fruto da interrupção histórica que o Brasil so-
freu, em 1964 — ressaltou Giordano.

O subsecretário da Coordenadoria de Direitos
Difusos e Enfrentamento à Intolerância Reli-
giosa da Prefeitura de Niterói, Renato Almada,
também participou do encontro com o filho de
Jango. Mais informações sobre o Instituto
podem ser obtidas no endereço eletrônico
www.institutojoaogoulart.org.br.

Leonardo Giordano, Renato Almada e o filho do ex-presidente Jango, João Vicente Goulart reunidos

Os múltiplos aspectos da cultura negra e a
preservação da memória de toda uma raça
foram os principais pontos debatidos pela Câ-
mara em torno da indicação 2.064/2013 da
vereadora Verônica Lima. Primeira mulher
negra a assumir um mandato no Legislativo
niteroiense em 194 anos, ela propõe a cria-
ção de um espaço para guardar e cultuar as
tradições afro-brasileiras.

— Niterói é uma cidade com grande tradição
racista, aliada a um forte foco de resistência.
A criação de um museu ou centro de tradição

afro é uma demanda aprovada no Conselho
Estadual de Promoção e Igualdade Racial re-
ferendada na 3ª Conferência. Mas queremos
ir além, o local dever servir para negros, indí-
genas, ciganos e outros grupos minoritários
— disse Marcelo Dias, superintendente de
Igualdade Racial do Estado.

Já o secretário municipal de Cultura, Arthur
Maia, lembrou suas raízes ao defender e
apoiar a ideia. “Fui criado por uma negra e
tenho irmãos negros. Estive em Angola du-
rante o período mais duro da guerra e sou pai

de um filho angolano-brasileiro. O museu afro,
além de um espaço do passado deve ser um
local que pense o futuro”, disse ele.

Verônica Lima contou que, para 2015, o go-
verno está preparando o Encontro com a
África, que vai reunir 15 países. “Somos uma
cidade com muitas contradições e, uma delas,
é a inexistência de um equipamento cultural
que sirva às tradições dos negros. Queremos
virar essa página”, disse Verônica. Também
estava presente a coordenadora de Políticas
de Igualdade Racial, Tatiara de Souza.

Espaço vai preservar cultura negra
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
prestou homenagem ao jornalista Jairo
Mendes através do projeto de lei
154/2013. O nome dele será dado à Rua
39, do bairro de Piratininga. Em sua jus-
tificativa, disse que o projeto objetiva im-
pedir interpretações restritivas acerca da
duplicidade com a Rua 40, do mesmo lo-
teamento, de acordo com o que consta
na Lei 364, de 14 de julho de 1982. A
questão tem ocasionado problemas para
os moradores da localidade que não con-
seguem a legalização de sua proprie-
dade. 

Já com o projeto 213/13 o vereador soli-
cita a mudança do nome da Rua 35 para
Rua Comendador Chrispiniano Marins
Coutinho, no Loteamento Soter, em
Itaipu. O comendador Chrispiniano Cou-
tinho nasceu em 1908, na cidade de Ita-
boraí. Nos anos 40 veio para Niterói com
a família, cidade que escolheu para viver. 

“Chrispiniano foi, sem dúvida, um exem-
plo de ser humano comprometido com a
luta pela construção de uma sociedade
mais justa e solidária. Portanto nada mais
justo, que se grave para a prosperidade a
homenagem a este homem de elevado
espírito humanitário”, diz Paulo Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho apre-
sentou a indicação 2.458/2013 solici-
tando ao Poder Executivo para que seja
realizada a colocação de um braço de luz
na Rua Luiz de Matos, no Fonseca. Se-
gundo a justificativa do autor, o local está
muito escuro desde que foi retirado um
trailer que funcionava ali.

“O trailer dava mais movimento ao lugar,
com sua retirada a área ficou muito de-
serta. Uma iluminação mais forte é im-
portantíssima”, explica Andrigo. Também
é dele a indicação 2.457/13 para que seja
realizada colocação de um corrimão na
escadaria da Travessa da Paz, em Juru-
juba. “Pelo local transitam muitos idosos
e crianças que correm sérios riscos de
sofrer acidentes”, diz Andrigo. 

Em outra indicação, de número 2.461/13,
solicita que seja finalizada a pavimenta-
ção asfáltica entre as ruas 07 e 03, em
Itaipu, na Região Oceânica. O vereador
preside a Comissão de Esporte, Lazer e
Turismo; é vice-presidente da Comissão
de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade; e membro na Comis-
são Per  manente de Fiscalização das
Fundações Municipais, Autarquias e Em-
presas Públicas.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
realizou movimentado evento de ação so-
cial na comunidade do Cantagalo (Região
de Pendotiba). Durante um dia inteiro
equipes da Fundação Leão XIII e de ou-
tros órgãos públicos prestaram diversos
atendimentos à população de forma gra-
tuita. Na ocasião foram emitidas 224 car-
teiras de trabalho e 145 documentos de
identidade. Na área de saúde foram reali-
zados 109 testes para medir a taxa de gli-
cose, 112 pessoas ficaram sabendo o tipo
sanguíneo, 113 verificaram a pressão ar-
terial, 31 mulheres passaram pelo auto
exame de mama e 20 fizeram preventivo. 

Dentro do dia de cidadania, o Projeto Novo
Olhar realizou 356 consultas e 317 pa-
cientes foram selecionados para uso de
óculos, 28 para cirurgia e 18 foram enca-
minhados para tratamento. 

“Mais de mil pessoas foram atendidas, o
que mostra que existe uma grande de-
manda reprimida nas comunidades mais
carentes. É muito bom quando os órgãos
públicos e as entidades da sociedade civil
juntam-se para ajudar a melhorar a quali-
dade de vida das pessoas. Quero fazer
outros eventos como esse”, afirma o ve-
reador Beto da Pipa.

Andrigo (PTdoB) Bagueira (PPS) Beto da Pipa (PMDB)

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2620-3179
Gabinete 20
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Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é
autor da indicação legislativa 2.543/2013
para que a Prefeitura de Niterói, através
da Empresa Municipal de Moradia, Urba-
nização e Saneamento (Emusa), instale
guarda-corpos em quatro pontes existen-
tes sobre o canal do Rio São Francisco,
na Avenida Franklin Roosevelt, no bairro
de mesmo nome. 

“Justifica-se a presente solicitação, em vir-
tude de que neste bairro é grande o nú-
mero de pessoas idosas que praticam
caminhadas ou mesmo que transitam por
essas pontes. Devido a não existir prote-
ção alguma, essas pessoas vêm correndo
o risco de se acidentar”, diz Milton Cal.

Também é de autoria de Milton Cal a indi-
cação 2.576/2013 para que a Emusa exe-
cute obras de asfaltamento na Rua
Brasília (antiga Rua 49), no Cafubá, em Pi-
ratininga. “Já existe um cronograma de
obras de asfaltamento em diversas ruas
do bairro, sendo que a Rua Brasília ainda
se encontra sem asfaltamento e não está
incluída neste cronograma, como vem
sendo reivindicado pelos moradores”,
disse Milton Cal, que exerce a liderança
do Governo na Câmara e é vice-presi-
dente da Mesa Diretora.

Bruno Bastos Lessa aguarda o trâmite
pelas comissões permanentes do projeto
de lei 125/2013 concedendo aos alunos
matriculados na Rede Municipal de En-
sino de Niterói, que sejam filhos e filhas
de mulheres vítimas de violência domés-
tica e familiar, o direito à transferência de
matrícula entre as unidades de ensino,
de acordo com a necessidade de mu-
dança de endereço da mãe ou responsá-
vel agredida. 

Segundo o projeto, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial. 

O documento necessário para a conces-
são do direito de transferência de que
trata este projeto será a cópia do boletim
de ocorrência que formaliza denuncia de
violência doméstica e familiar. “A violên-
cia doméstica é um grave problema em
nossa sociedade como um todo, cau-
sando danos muita vez irreparáveis às ví-
timas, em sua gigantesca maioria
mulheres. Causa, ainda, danos significa-
tivos às crianças que testemunham esta
triste realidade”, explica Lessa.

Bruno Lessa (PSDB) Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41

2620-1321
Gabinete 23

Emanuel Jorge Mendes da Rocha
aguarda o trâmite pelas comissões per-
manentes de seu projeto de lei 25/2013.
Se aprovado em plenário, vai determinar
que todos os hospitais, clínicas e demais
unidades de saúde instaladas no âmbito
do município fiquem obrigadas a disponi-
bilizar aos pacientes, macas e cadeiras
de rodas dimensionadas para pessoas
obesas. A unidade que descumprir a lei
ficará sujeita as multas previstas no Có-
digo Tributário Municipal na primeira au-
tuação, sendo o dobro em caso de
reincidência.

De acordo com o artigo 3º do projeto de
lei, será competência da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde a realização da fiscali-
zação periódica dos estabelecimentos
com a finalidade de verificar o atendi-
mento do disposto na lei. 

“O projeto de lei apresentado pelo meu
mandato tem por base prestar um melhor
atendimento à população, visto que a
obesidade é uma enfermidade recorrente
na atual sociedade e que, embora seja
uma condição individual, trata-se de um
problema de saúde pública para o qual
não podemos fechar os olhos”, justifica
na apresentação da matéria o vereador.

Emanuel Rocha (PDT)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do pro-
jeto de lei 122/2013 para que as pistas se-
letivas possam ser utilizadas por
quaisquer veículos de transporte coletivo
de passageiros que tenham concessão do
município de Niterói, como ônibus, táxi, e
veículos escolares em serviço; como já
fazem viaturas do Corpo de Bombeiros,
das polícias Civil e Militar, Guarda Munici-
pal e ambulâncias de resgate. 

As multas por invasão de pista seletiva por
esses veículos, anotadas por agentes de
trânsito ou equipamentos eletrônicos, não
terão validade e não poderão ser lançadas
em cadastro de infratores. O Poder Exe-
cutivo promoverá campanhas de orienta-
ção aos motoristas quanto ao uso das
seletivas, afixando placas indicando a ex-
clusividade de tráfego.

“Não é justo que apenas ônibus possam
utilizar os corredores expressos, uma vez
que táxis e vans escolares também ope-
ram no transporte coletivo de passageiros.
Inúmeras vezes, os táxis são utilizados
para transportar doentes para nossos hos-
pitais, não fazendo sentido que sejam im-
pedidos de trafegar pelas vias expressas”,
ressalta o vereador. Se aprovado, o pro-
jeto deverá ser regulamentada em 30 dias.

Henrique dos Santos Vieira Lima apre-
sentou proposta de lei, também assinada
pelos colegas de partido Paulo Eduardo
Gomes e Renatinho, estabelecendo o
tombamento da feira livre tradicional-
mente estabelecida na calçada da Rua
Pastor Armando Ferreira, no Largo da Ba-
talha, para que passe a integrar o patri-
mônio histórico e cultural de natureza
imaterial de Niterói, com fundamento no
Artigo 247, da Lei Orgânica do Município
e na Lei Municipal 827/90.

Protocolada com o número 188/2013 a
proposta prevê que o Departamento de
Documentação e Defesa dos Bens Cultu-
rais da Secretaria de Cultura procederá
ao registro do Patrimônio Cultural Imate-
rial. Ficará a cargo do Poder Público re-
gulamentar o funcionamento e a
padronização estética, bem como cuidar
do entorno a fim de que a feira fique em
máxima harmonia com seu local tradicio-
nal de funcionamento.

“A feira livre faz parte da cultura humana.
No Brasil há relato de feiras centenárias.
Algumas já serviram de embriões de futu-
ros municípios. Devido a sua importância,
as feiras livres também têm sido objeto de
estudos acadêmicos”, lembra o vereador.

Jayme Bittencourt Suzuki aguarda parecer
para o projeto 216/2013 determinando a
fixação de placa de advertência sobre a
exploração sexual de crianças. Pelo ex-
posto no artigo 1º todos os estabeleci-
mentos destinados à realização e
promoção de eventos artísticos ou musi-
cais noturnos, bem como hotéis, motéis,
pensões ou estabelecimentos similares de
Niterói deverão fixar na porta de entrada,
em local visível, de forma destacada e le-
gível, placa com a seguinte advertência:
"Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes é Crime! Denuncie! Ligue para o
Disque 100 e faça sua denúncia!"

Conforme ressalta o vereador, trata-se “de
uma iniciativa de alta relevância social
pelo número cada vez maior de casos de
exploração sexual de menores. Além de
ser um alerta diário, não só para os donos
desses estabelecimentos, é uma maneira
de conscientizar a população sobre esta
triste realidade social”. 

A simples alteração no telefone obriga os
estabelecimentos a atualizarem as placas
de advertência, que deverão ser fixadas
permanentemente, mesmo na ausência
de qualquer evento ou atividade naqueles
estabelecimentos.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PDT)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

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

José Vicente Filho espera que as pessoas
identificadas como diabéticas ou celíacas
de Niterói tenham opção de alimentação
diferenciada. Através do projeto de lei
215/2013, obriga todos os estabelecimen-
tos que trabalham com alimentação a ofe-
recerem refeição para esses casos
específicos. 

O artigo 2° prevê que a sobremesa deve
ter a opção de zero açúcar e zero glúten,
conforme o caso. Bares, lanchonetes, ho-
téis e restaurantes deverão colocar carta-
zes nas partes internas e externas
informando aos consumidores. A frase
deve dizer que “trabalhamos também com
alimentos para diabéticos e celíacos”. 

Em sua justificativa o vereador ressalta
que, “na quase totalidade do comércio de
alimentos, não há opções para este con-
sumidor específico. Os celíacos, por
exemplo, não podem comer nada que seja
derivado do trigo, aveia, cevada ou cen-
teio; matéria prima encontrada em coxi-
nhas, empadas e sanduíches. Em ambos
os casos é necessário respeito aos diabé-
ticos e celíacos, assumindo uma postura
de inclusão das pessoas. Niterói dará
exemplo ao país como cidade inclusiva e
humana”, assegura José Vicente.

Leonardo Soares Giordano teve aprovado
o projeto de lei 32/2013 sobre a autoriza-
ção da pintura de grafite, como forma de
expressão e arte, nos pilares dos viadu-
tos, pontes, passarelas, pistas de skate e
muros públicos selecionados de Niterói. 

Os locais serão definidos e autorizados
pela administração pública que os identifi-
cará e os discriminará por região adminis-
trativa, através de uma lista anual de áreas
grafitáveis na cidade, apresentada ao
Conselho Municipal de Cultura. A lista de-
verá ser feita anualmente e atualizada se-
mestralmente, ou sempre que solicitado
pelo Conselho. 

“O grafite é uma forma de manifestação
artística em espaços públicos. A definição
mais popular diz que o grafite é um tipo
de inscrição feita em paredes, dessa ma-
neira temos relatos e vestígios dessa
mesma manifestação desde o Império
Romano. Seu aparecimento na Idade
Contemporânea se deu na década de
1970, em Nova Iorque, nos Estados Uni-
dos. Alguns jovens começaram a deixar
suas marcas nas paredes da cidade,
algum tempo depois essas marcas evo-
luíram com técnicas e desenhos”, explica
Giordano.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Pastor Ronaldo (PTN)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, deu entrada na Secretaria da Mesa
Diretora e aguarda o trâmite do projeto
79/2013 instituindo a Semana de Incentivo
ao Ciclismo de Niterói. A Semana será ce-
lebrada sempre no segundo espaço de
sete dias do mês de julho. 

Entres os objetivos está difundir o uso da
bicicleta, tanto na forma de exercício fí-
sico, quanto como meio de transporte; pro-
mover a conscientização da importância
do ciclismo e da prática de esportes como
instrumentos de qualidade de vida; buscar
soluções para a viabilização de vias ex-
clusivas, trazendo melhorias para o trân-
sito; incentivar o associativismo entre
ciclistas, motoristas e pedestres; ampliar
a consciência dos efeitos indesejáveis do
uso do automóvel na cidade; e desenvol-
ver o mútuo respeito entre ciclistas, moto-
ristas e pedestres. 

“A razão deste projeto é fomentar, incenti-
var e promover a consciência da popula-
ção dos benefícios, tanto de mobilidade
quanto ambiental, além de benefícios à
saúde. Queremos ajudar o Poder Público
com políticas de estímulos da utilização da
bicicleta, desenvolvendo uma mentalidade
sustentável de locomoção”, diz o vereador.

2613-6814
Gabinete 50
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NO PLENÁRIO

Priscila Nocetti (PSD)

Paulo Eduardo Gomes, em parceria com os
vereadores Henrique Vieira e Renatinho,
apresentou o projeto de lei 178/2013 insti-
tuindo a obrigatoriedade de apresentação
da sessão de cinema inclusivo na cidade
de Niterói. As sessões devem ser adapta-
das à pessoas com deficiência auditiva ou
visual, viabilizada através da interpretação
em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras),
com legenda e áudio-descrição. 

A periodicidade deve ser de, no mínimo,
uma sessão mensal, observados critérios
de proporcionalidade e periodicidade. A
sessão especial ficará reservada à pes-
soas com deficiência e acompanhantes.
Excepcionalmente as cadeiras não preen-
chidas poderão ser aproveitadas pelo pú-
blico em geral. 

“A áudio-descrição permite que o usuário
receba a informação contida na imagem
ao mesmo tempo em que esta aparece,
possibilitando que a pessoa desfrute inte-
gralmente da obra, seguindo a trama e
captando a subjetividade da narrativa, da
mesma forma que alguém que enxerga,
ocasionando com isso sua total indepen-
dência”, conta Paulo Eduardo. O cinema
que descumprir a lei estará sujeito as pe-
nalidades previstas.

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
projeto de lei 137/2013 que pretende re-
estruturar a organização de estaciona-
mento público na orla das praias de São
Francisco e Charitas e do trecho próximo
à estação de catamarãs. Pelo proposta a
região passa a ser considerada área de
estacionamento público especial, sendo
compreendidas como a via principal e as
ruas transversais até o final da primeira
quadra. 

Diz o texto que a exploração do estacio-
namento público na orla só pode ser rea-
lizado diretamente pelo município ou por
meio de concessão. O valor da tarifa de
estacionamento em dias úteis, entre 6 e
19 horas não pode ser superior a R$ 5 por
dia. O valor será determinado por meio de
decreto do Poder Executivo obedecido o
limite estabelecido. 

“A nova disciplina insere-se no contexto
em que milhares de pessoas utilizam os
rotativos. Por meio desta lei, pretende-se
reestruturar a possibilidade de exploração
de estacionamento por concessionárias
neste trecho que envolve a orla de São
Francisco e Charitas com o estabeleci-
mento de um teto diário nos dias úteis”,
afirma a vereadora.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72

2613-0196
Gabinete 34

Paulo Henrique da Silva Oliveira apresen-
tou ofereceu moção de congratulação e
aplausos ao padre Ricardo Fonseca Dias,
pároco da Igreja Santa Terezinha do Me-
nino Jesus, de Rio do Ouro, parabeni-
zando-o pelos nove anos de ordenação
sacerdotal e pelo que chamou de “bri-
lhante atuação à frente da paróquia”. 

A proposição foi protocolada com o nú-
mero 123/2013. O padre Ricardo Fonseca
Dias nasceu em 26 de setembro de 1976,
no município de Araruama, na Região dos
Lagos Fluminenses, tendo sido ordenado
em 2004.

“A presente proposição visa reconhecer o
importante trabalho desenvolvido pelo
querido reverendo durante os quase dez
anos de dedicação à vida sacerdotal,
como também por todo o período, desde
dezembro de 2012, época em que chegou
a Paróquia de Santa Terezinha”, conta
Paulo Henrique. O vereador ainda enalte-
ceu o padre por “sua competência e digni-
dade, sempre com muita humildade,
dedicação e eficiência no exercício mis-
sionário que realiza, levando a palavra de
Deus à toda a comunidade; além de forta-
lecer os valores ensinados por Cristo, vi-
vendo a fé católica em sua plenitude”.

Paulo Henrique (PPS)

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

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renati-
nho, aguarda os pareceres das comis-
sões da Casa sobre o projeto de lei
192/2013, instituindo o Serviço de Hospi-
tal Veterinário Público Municipal para
Cães e Gatos, a ser criado pelo município
de Niterói, com a finalidade de garantir o
atendimento veterinário e demais proce-
dimentos necessários para a saúde da-
queles animais. 

Para a consecução dos fins previstos na
presente lei, o município poderá celebrar
convênios com instituições ou empresas
públicas e privadas. As despesas decor-
rentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário. 

“Uma lei de Niterói, de 1988, em vigor até
maio de 2012, permitia que o Centro de
Controle de Zoonoses sacrificasse ani-
mais no caso de apreensão e inclusive
no caso de impossibilidade de apreen-
são, podendo sacrificá-los in loco”, justi-
fica Renatinho. Agora, deverá ser
definido pela lei que nenhum ato de
apreensão poderá dispor de meios cruéis
ou que atentem contra a vida dos ani-
mais. Renatinho é presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da Câmara.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello enca-
minhou às comissões o projeto de lei
45/2013 sobre a realização de campa-
nhas educativas para conscientização da
população quanto à necessidade de não
sujar a cidade e a possibilidade da apli-
cação de multa para o caso de descum-
primento. 

A Prefeitura fica autorizada a fazer campa-
nhas educativas periódicas sobre despejo
de lixo nas ruas, praias, passeios e logra-
douros públicos. As campanhas educativas
serão veiculadas na mídia em geral e a sua
permanência e período serão fixados de
acordo com a Secretaria de Educação,
Ciência e Tecnologia de Niterói. 

“Todos nós somos responsáveis por man-
ter um meio ambiente saudável e equili-
brado. A guisa do disposto no Código de
Posturas Municipal é importante destacar
que a administração pode intervir como
forma de coibir os abusos do particular.
Infelizmente muitas vezes verificamos a
falta de respeito e educação daquele que,
desconhecendo qualquer regra de boa
conduta ou convivência harmônica des-
carta seu lixo, ou resíduo de qualquer na-
tureza, na via pública sem qualquer
vergonha”, diz Cariello.

Rodrigo Flach Farah apresentou a indi-
cação 2.471/ 2013 sugerindo ao Execu-
tivo que seja feita a instalação de radares
fotográficos de sinal em toda a extensão
da Praia de Icaraí, no horário entre 6
horas e 22 horas. 

“A solicitação tem em vista que o avanço
do sinal vermelho ou de parada obrigató-
ria é infração de trânsito prevista no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, de natureza
gravíssima, sujeitando o infrator à multa
no valor de 180 Unidades Fiscais de Re-
ferência. A conduta descrita, quando efe-
tuada pelo condutor, apresenta risco para
pedestres e demais usuários da via, re-
baixando o nível de segurança viária. En-
tende-se como requisitos necessários da
conduta de risco ao tipo infracional que,
efetivamente, o condutor ultrapasse a
linha de retenção ou do cruzamento onde
haja sinalização vertical ou horizontal de
parada obrigatória, sendo que no caso de
semáforo este deve estar obrigatoria-
mente em sua fase vermelha quando do
avanço da linha de retenção. A fiscaliza-
ção pode ser efetuada diretamente pelo
agente da autoridade de trânsito ou,
atualmente, comprovada por meio de sis-
temas automáticos não metrológicos”,
enfatiza Farah.

Renato Cariello (PDT)

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67

2613-6832
Gabinete 42
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior presidente
da Comissão Permanente de Fiscalização
Financeira, Controle e Orçamento, está or-
ganizando as três audiências públicas que
vão debater a Lei Orçamentária Anual
(LOA) para o exercício financeiro de 2014 e
o Plano Plurianual (PPA) para os próximos
quatro anos, com vigência até 2017. As au-
diências públicas da LOA e do PPA são ob-
rigatórias por lei, conforme determina o
Estatuto das Cidades. 

Sempre abertas à participação popular
essas audiências servem para colher su-
gestões dos vereadores, da sociedade civil
organizada em suas entidades de classe e
da população de uma forma geral. O presi-
dente da Comissão de Finanças ressalta
que a participação popular e dos demais
vereadores é fundamental para aprimorar o
projeto e torná-lo mais democrático. 

No primeiro semestre a Comissão esteve à
frente das audiências que debateram a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tam-
bém em número de três e obrigatórias por
lei. Vitor Junior também integra as comis-
sões de Cultura, Comunicação e Patrimô-
nio Histórico; e Educação, Ciência,
Tecnologia e Formação Profissional como
vice-presidente.

2621-0505
Gabinete 11

Tânia Rodrigues (PDT) 

Tânia Regina Pereira Rodrigues é autora
do projeto 233/2013 sobre a obrigatorie-
dade de reserva de vagas de estaciona-
mento nas áreas públicas e privadas para
pessoas com deficiência e idosos. Nas
áreas municipais e nas particulares, utili-
zadas para estacionamentos de veículos,
com ou sem cobrança de serviço, vincula-
dos ou não a estabelecimentos de qual-
quer ramo de atividade, deverão ser
reservadas vagas para veículos conduzi-
dos ou que transportem pessoas com de-
ficiência ou idosos. 

O número dessas vagas deverá atender a
proporção de duas vagas para locais com
até 50 lugares, sendo uma para pessoa
com deficiência e outra para idoso; e acima
de 50 pelo menos 4 por cento das vagas. 

“A reserva de vaga em estacionamento é
necessária para possibilitar o acesso de
idosos e de pessoas com deficiência aos
locais de uso público ou privados destina-
dos ao uso coletivo e estão inseridas entre
as medidas protetivas previstas na Consti-
tuição Federal. A concretização do texto
constitucional é dever dos Poderes consti-
tuídos. O direito de ir e vir qualifica-se como
um dos direitos individuais mais expressi-
vos”, revela Tânia.

Verônica dos Santos Lima encaminhou
para apreciação em plenário o projeto de
lei 171/2013, para que as empresas ou
pessoas físicas, promotoras de eventos
e shows públicos e privados em espaço e
equipamento público, sejam obrigadas a
realizar campanhas de arrecadação de
alimentos não perecíveis no município de
Niterói. 

As campanhas previstas consistem nos
ingressos, camisas, cartazes, outdoors,
chamadas no rádio e TV e todo material
promocional constando, obrigatoria-
mente, a inscrição: “Doe 1kg de alimen-
tos não perecíveis”. Diz, ainda, o texto da
lei proposta pela vereadora que em todos
os eventos e shows serão criados, junto
à portaria de entrada, postos de arreca-
dação de alimentos. A empresa ou pes-
soa física promotora informará,
previamente, à Subsecretaria de Segu-
rança Alimentar e Nutricional ou órgão
equivalente que cuida da segurança pú-
blica alimentar qual será a entidade be-
neficiária das doações. Só poderá ser
entidade beneficiária das doações aque-
las reconhecidas como de utilidade pú-
blica pela Prefeitura de Niterói. O projeto
visa ajudar a combater o problema da
fome ainda grave no país.

Verônica Lima (PT)

2613-6782
Gabinete 51

2613-0505
Gabinete 10
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Setembro marcou o depoimento de autorida-
des, técnicos e empresários prestados à Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) que
apura a situação dos transportes coletivos em
Niterói. A chamada CPI dos Ônibus ouviu o ex-
secretário de Serviços Públicos, José Ro-
berto Mocarzel; o ex-presidente da Niterói
Trânsito e Transportes (NitTrans), Sérgio Mar-
colini; e o antigo titular da Empresa Municipal
de Moradia, Urbanização e Saneamento
(Emusa), Filinto Branco. Também tiveram as-
sento nas reuniões da CPI, Acyr Lopes dos
Santos, que ocupou a Subsecretaria de Trans-
portes; e José Maria Neto; que respondia pelo
Sistema Viário. Os presidentes dos consór-
cios TransNit e TransOceânico foram também
sabatinados pelos vereadores.

Os dois técnicos, ambos com mais de 30 anos
de serviço público, informaram que a elabora-
ção das planilhas, que resultavam no índice a
ser aplicado ao reajuste das passagens, se-
guia critérios “rigorosamente técnicos”. Ques-
tionados quanto a possíveis multas aplicadas

às empresas, os depoentes informaram que
“não são emitidas até hoje” por falta da cha-
mada escrivaninha fiscal e da existência de um
código tributário específico que permita que os
recursos entrem no caixa da Secretaria Muni-
cipal de Fazenda. Conforme as informações
apresentadas, o atual governo ainda trabalha
para que a Fazenda possa, no futuro, criar o
código específico.

Num depoimento de quase cinco horas, José
Roberto Mocarzel, inquirido pelos membros da
CPI e por outros vereadores que assistiam a
reunião aberta ao público, explicou sobre o fun-
cionamento da secretaria, suas atribuições e o
trabalho realizado pela pasta durante sua ges-
tão, garantindo “que eram poucas as suas atri-
buições na área de transporte público”.

Sérgio Marcolini relembrou o trabalho desen-
volvido pela sua gestão à frente da NitTrans
para montar o edital de licitação que deu ori-
gem ao novo sistema de transportes, dividido
atualmente em dois grandes consórcios que

atendem a todo o município. Marcolini defen-
deu esta nova modalidade dizendo ser ela
mais moderna e passível de maior e melhor
controle por parte da Prefeitura.

Já Filinto Branco, que além de presidente da
Emusa, exerceu as funções de secretário-exe-
cutivo, falou sobre a sua experiência adminis-
trativa e defendeu as razões que fizeram o
município, à época, ampliar de sete para nove
anos a vida útil máxima dos ônibus que circu-
lam na cidade. Segundo ele, o aumento do
valor do ISS (Imposto Sobre Serviços) para as
empresas de ônibus, que era de 2% e foi para
4%, obrigaria o município a dar um reajuste
maior na tarifa.

Respeitando a proporcionalidade partidária, a
CPI é composta por Bruno Lessa (PSDB), na
presidência; Luiz Carlos Gallo (PDT), na rela-
toria; e Henrique Vieira (PSOL), José Vicente
Filho (PPS) e Verônica Lima (PT), na bancada
efetiva. Beto da Pipa (PMDB) e Priscila Nocetti
(PSD) são membros suplentes da Comissão.

CPIdos
ônibus toma  

novos
depoimentos

José Vicente, Luiz Carlos Gallo, Verônica Lima e  Henrique Vieira na mesa da CPI presidida por Bruno Lessa 

Com apenas 19 anos e com 1.74 de pura beleza e simpatia, Rayssa Or-
mond de Lucena Gomes (foto ao lado), eleita Miss Latina Niteroiense e
estadual esteve visitando a Câmara em setembro. Em outubro ela segue
para Pernambuco, onde participa, no balneário de Porto de Galinhas, do
Miss Brasil Latina tentando trazer mais um título para a cidade. Em visita
de cortesia ao presidente Paulo Bagueira e aos vereadores durante
sessão plenária, Rayssa Ormond disse estar esperançosa e cheia de
vontade para trazer mais um título para Niterói. Terminando o ensino
médio, sonha em seguir a carreira de modelo e atriz em paralelo aos es-
tudos na Faculdade de Moda, que também está nos seus planos. A Miss
Latina também analisa convites para desfilar na escolas de samba Vi-
radouro e Salgueiro. 

Miss Latina é de Niterói  
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

Além da proposição de leis, indicações de melhorias
na estrutura urbana da cidade e fiscalização dos atos
do Poder Executivo, é costume em todas as Casas
Legislativas país afora, a homenagem a gente do
povo e a cidadãos ilustres. Niterói não foge à regra.
Pessoas de outras cidades recebem o Título de Ci-
dadão Niteroiense, Moções de Aplauso e Congra-
tulação e medalhas comemorativas por conta de
destaque em suas atividades específicas.

Câmara em Revista vai mostrar, a partir do pró-
ximo número, a história das medalhas ofereci-
das pelos vereadores. São elas a Ismael Silva,
Zumbi dos Palmares, José Clemente Pereira,
a Antonio Callado, Felisberto de Carvalho,
José Cândido de Carvalho, João Batista Pet-
tersen Mendes, Leila Diniz, Albert Sabin, Vital
Brazil, Zilda Arns e, a mais recente, Oscar
Niemeyer. Além de um pouco da biografia
dos patronos das medalhas, vamos mostrar
os autores da proposição e quem está ha-
bilitado a receber a comenda.

“A medalha é dada em reconhecimento ao trabalho daqueles
que engrandecem a cidade. São honrarias concedidas não só
para premiar aqueles que se destacaram em suas atividades
ou profissões, mas também para servir de estímulo a novas
ações de bravura, amor à Pátria, cidadania e demais senti-
mentos nobres que são praticados em benefício da sociedade”, re-
velam os professores Antoane Rodrigues e Jean Pierre Guerra
Domingues, no livro“Patronos das medalhas da Câmara Municipal
de Niterói”, produzido pelo Arquivo Historiador Divaldo Aguiar Lopes
do Legislativo.

Para o chefe do Arquivo da Câmara, o historiador Rubens Carrilho
Fernandes, as medalhas oferecidas têm dupla função. “Elas servem
para reconhecer o esforço, muitas vezes realizado além do dever,
de cidadãos que se dedicaram a alguma causa de valor, seja ela cí-
vica, política, social, educacional, cultural ou ambiental”, afirma Car-
rilho.

As medalhas entregues pelos nossos vereadores também são ins-
trumentos de memória, lembrando a vida e obra de seus patronos.
“Patronos estes que, sem medir esforços, se entregaram de corpo e
alma a seus ideais, engrandecendo não só o município de Niterói,
mas deixando seus legados a toda a nação brasileira”, conclui Ru-
bens Carrilho.

Na próxima edição, o destaque será para a primeira medalha criada,
homenageando José Clemente Pereira, em 1981, por iniciativa do
vereador Raphael Rocha. Sua entrega deve ser feita por ocasião da
fundação da cidade de Niterói, em 22 de novembro.

16 — Setembro de 2013

Medalhas da Câmara e 
seus ilustres patronos

As medalhas com nomes de grandes

personagens que compõem o rol de comendas

outorgadas pelos vereadores  a personalidades

de  destaque na vida da cidade 
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