
Pais servidores

ganham licença

de trinta dias
Servidores públicos municipais con-
quistaram em emenda à Lei Orgâ-
nica, aprovada por unamidade do
conjunto de vereadores, a licença
paternidade por 30 dias. Página 7

Vereador com

oito mandatos

assume suplência
Carlos Magaldi, há 28 anos no Le-
gislativo municipal, retorna à Câ-
mara como suplente. Já exerceu
oito mandatos consecutivos e é
autor de dezenas de leis. Pág. 6
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Câmara começa

a examinar o

Orçamento 2015
A Lei Orçamentária Anual, que prevê
receita e despesa da prefeitura em
R$ 2,2 bilhões, em 2015, já é exami-
nado pelos vereadores e irá a três
audiências públicas. Página 4

Niterói poderá ter um canal comunitário de TV aberta, com  programas voltados para o cotidiano
da cidade. O assunto foi tema de debate em audiência pública presidida pelo vereador Henrique
Vieira, para quem a “existência de um Conselho e de um Fundo Municipal de Comunicação é de
vital importância” para gerir o conteúdo a ser apresentado pelo canal de televisão. No Estado, a
solicitação da outorga do canal já foi feita pelas prefeituras do Rio, Areal, Campos, Levy Gaspa-
rian, Itaboraí, Itaperuna, Mangaratiba, Pinheiral, Teresópolis e Três Rios. Páginas 2 e 3

A mastologista Thereza Cypreste de Miranda,
médica voluntária da Associação dos  Amigos
da  Mama (Adama) falou para uma plateia
formada em sua maioria por mulheres sobre
o câncer de mama e as formas de melhor
prevenir a doença. O evento foi realizado no
Plenário Brígido Tinoco, com a participação
da vereadora Verônica Lima. Página 5

Câncer de mama

em ação preventiva

Vem aí a TV Comunitária

Dia do Vereador

é lembrado 

em plenário
Com uma rápida homenagem
prestada pelos funcionários da Câ-
mara, os vereadores comemoram
seu dia antes de iniciarem mais
uma sessão legislativa. Página 15

Thereza, com apoio de uma voluntária, mostra como se faz o autoexame
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Comissões Permanentes:

A implantação de um canal comunitário na TV aberta
em Niterói, livre de interesses comerciais e voltado
para o dia a dia da cidade está em discussão na Câ-
mara de Vereadores. Com a transição dos canais
analógicos para os digitais, a legislação federal ga-
rante a liberação de um canal para o Município com
programação voltada à comunidade e isto foi tema
de audiência pública com especialistas. 

Para o coordenador de Comunicação do município,
André Felipe Gagliano Alves, essa é uma das ban-
deiras do atual governo:

— Niterói é um celeiro de talentos. Temos uma uni-
versidade federal e diversas outras particulares que
podem ser parceiras importantes. As secretarias de
Cultura e Educação, assim como a Fundação de
Artes de Niterói, têm na pauta a criação do canal. A
Prefeitura já solicitou ao Ministério das Comunica-
ções a abertura do sinal e nossa previsão é a de que,
ainda no primeiro semestre de 2016, possamos co-
locar o canal comunitário de Niterói em funciona-
mento.

Na avaliação do vereador Henrique Vieira, um dos
entusiastas da medida, outras questões devem se-
guir em paralelo:

— A existência de um Conselho e de um Fundo Mu-
nicipal de Comunicação é de vital importância. São
eles que vão gerir o conteúdo a ser produzido e apre-
sentado e captar os recursos necessários. Precisa-
mos de um projeto urgente sobre a parte técnica do
canal — avalia Vieira.

Em 2000, a primeira e única Conferência Municipal
de Comunicação realizada em Niterói já demandava
a criação do canal comunitário. Segundo Irene Cas-
siano, da TV Comunitária de Niterói, será um grande
avanço.

— Um canal comunitário nos liberta das operadoras.
Veja o caso da SIM TV, que opera com dificuldades
técnicas muito grandes. O fato de termos feito ape-

TV Com
cotidiano e
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omunitária vai mostrar o

no e os talentos de Niterói

Vereador Henrique Vieira preside a audiência pública sobre a implantação de um canal comunitário na TV aberta em Niterói, com a presença de especialistas

nas uma Conferência de Comunicação mostra
a necessidade de somar esforços — diz ela.

Também compareceram à audiência pública os
presidentes dos sindicatos de Jornalistas do
Município e do Estado do Rio de Janeiro, res-
pectivamente, Paula Mairan e Continentino
Porto; os vereadores Leonardo Giordano e
Paulo Eduardo Gomes; o subsecretário de Cul-
tura de Niterói, Cláudio Sales; representantes
das operadoras de TV a cabo NET e SIM TV;
jornalistas, produtores culturais e demais inte-
ressados no tema.

Para o professorAdilson Cabral, do Instituto de
Artes e Comunicação Social da Universidade
Federal Fluminense (UFF); a programação
deve ir além da militância.

— A sociedade tem que estar envolvida no seu
todo, caso contrário, não terá validade alguma.

É preciso localizar o interesse da população e
descobrir entre ela os produtores. Niterói não
vê na mídia o que ela mesma produz em larga
escala. Por isso a participação da sociedade
deve ser plural e sem censuras — ressalta o
professor.

O vereador Leonardo Giordano lembrou a im-
portância da Comunicação para a Câmara, que
deixou de ser um apêndice da Comissão de
Educação e Cultura para tornar-se comissão
permanente na atual legislatura. Já Paulo
Eduardo Gomes propõe a inclusão de recur-
sos na Lei Orçamentária Anual para 2015.

— Os recursos para a compra de equipamen-
tos devem estar garantidos. Proponho uma
emenda coletiva do conjunto dos vereadores.
A discussão seguinte seria o conteúdo da pro-
gramação com acesso a todos, de forma irres-
trita — diz Paulo.

No Estado, a solicitação da outorga do Canal já
foi feita por, pelo menos, dez prefeituras: Rio
de Janeiro, Areal, Campos dos Goytacazes,
Comendador Levy Gasparian, Itaboraí, Itape-
runa, Mangaratiba, Pinheiral, Teresópolis e Três
Rios. A aprovação dos pedidos pelo Ministério
das Comunicações deve vir nos próximos
meses. Os outros 82 municípios ainda não so-
licitaram, e para que isso aconteça é funda-
mental que as entidades da sociedade civil
organizada pressionem os poderes públicos lo-
cais.

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro já
autorizou, no orçamento de 2014, a aplicação
do dinheiro para instalar o Canal da Cidada-
nia e criar o Conselho Municipal de Comunica-
ção. Para que o canal funcione, a norma prevê
a formação de um órgão composto pelo poder
público e pela sociedade civil.
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4 — Setembro de 2014

Em 2013, as audiências para o debate da Lei Orçamentária Anual atrairam o interesse da sociedade

O vereador Milton Carlos Lopes, o Cal, 1º vice-presidente da Câ-
mara, pediu licença do mandato para assumir a Secretaria Muni-
cipal de Indústria Naval. Cal, que já ocupou a mesma pasta no
passado, espera poder implementar a execução de cursos profis-
sionalizantes para gerar mão de obra entre os jovens.

— A Ilha da Conceição, por exemplo, que concentra muitos esta-
leiros, dispõe de jovens que precisam de orientação e formação

profissional. Niterói não pode buscar mão de obra exclusivamente
de fora do município, nosso potencial é muito grande — diz ele.

A Secretaria de Indústria Naval, entre outras atribuições, deve for-
mular e executar a política municipal de desenvolvimento na área
da indústria naval; realizar e incentivar estudos e pesquisas nas
áreas afins, supervisionando a coordenação e execução de pla-
nos, programas e projetos; incentivar e apoiar as atividades da ini-
ciativa privada, relacionadas com a indústria naval; coordenar
ações de incentivo à indústria naval; e coordenar e apoiar os con-
tatos com as diversas agências de fomento nacionais e interna-
cionais também fazem parte das atribuições da nova pasta.

Vereador vai cuidar 
da indústria naval

Câmara
já examina

orçamento
de R$ 2,2 bi

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

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

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

Em conformidade com a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, a LOA terá que passar
por três audiências públicas legislativas,
abertas à população e para que os ve-
readores possam debater e propor emen-
das ao Orçamento. 

As audiências são organizadas pela Co-

missão Permanente de Fiscalização Fi-
nanceira, Controle e Orçamento, com-
posta pelos vereadores Waldeck
Carneiro, Verônica Lima, Bruno Lessa,
Carlos Magaldi e Paulo Eduardo Gomes. 

As três audiências públicas obrigatórias
por lei já estão marcadas para acontecer
nos dias 29 de outubro, e 11 e 25 de no-
vembro.

Em sua justificativa, o prefeito Rodrigo
Neves (PT) ressalta que estão sendo in-
vestidos R$ 173,2 milhões em transporte,
fruto de financiamentos obtidos junto à
Caixa Econômica Federal, vinculados ao
Programa de Aceleração do Crescimento,
o PAC II.

— Além destes destaques, lembro, tam-
bém, as verbas constitucionalmente des-
tinadas às ações de Saúde e Educação,
as quais estão contempladas, respecti-
vamente, com R$ 391 milhões e R$ 320
milhões, e que também são prioridades
da nossa administração — diz Rodrigo
Neves.

Orçamento em R$

2,201 bilhão
previstos para 2015

29,7 milhões
em projetos de 
segurança pública

197,3 milhões
em obras de saneamento

173,2 milhões
em transporte público

391,7 milhões
em Saúde

320 milhões
em Educação
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Uma palestra da mastologista Thereza Cy-
preste de Miranda, médica voluntária da As-
sociação dos Amigos da Mama (Adama) e
da Sociedade Brasileira de Mastologia, abriu
as comemorações do Outubro Rosa na Câ-
mara de Vereadores de Niterói. Mitos e ver-
dades sobre o câncer de mama prenderam
a atenção das cerca de 30 mulheres que par-
ticiparam do evento realizado no Plenário
Brígido Tinoco, com participação da verea-
dora Verônica Lima.

Uma das fundadoras da Adama, a médica
lembrou que, apesar da incidência ser
muito maior nas mulheres, os homens tam-
bém são atingidos pela doença.

_ É muito importante o diagnóstico pre-

coce. Nós damos a orientação de se
fazer o auto cuidado corporal, porque a
mulher é a maior conhecedora do seu
corpo. A maior desculpa das mulheres
para não fazer o autoexame ou de não ir
ao médico é a falta de tempo. Isso é um
erro _ explicou.

Além de responder perguntas importan-
tes durante a palestra, também foram
pontuados aspectos do câncer de mama.

_ Vale destacar que homens também
podem ter câncer de mama, claro que é
um número muito menor, mas há a
chance. Para cada 100 mulheres que têm,
um homem possui a doença. Em contra-
partida, a mortalidade do homem é muito

maior, pois quando ele procura o médico,
o câncer já está muito avançado. O exame
da mama deve ser uma prática também no
pré-natal de grávidas _ afirma Thereza.

A conscientização e prevenção da
doença, segundo participantes do
evento, deve ser feita ao longo de todo o
ano.

_ É um trabalho árduo, de formiguinha, o
que fazemos. Eu tenho vida dupla, de
médica e voluntária. Mas é preciso que
se coloque um pouquinho de rosa em
cada mês do ano, porque mulheres
devem estar atentas o ano todo, não só
em outubro _ lembrou a fundadora da
Adama.

Evento 
destaca a

prevenção
do câncer Thereza Cypreste de Miranda, médica voluntária da Adama, fala sobre como evitar o câncer de mama

Dentre as formas de detecção precoce do câncer de mama, os
médicos recomendam:
l Autoexame das mamas
l Mamografia
l Ultrasonografia

Os sintomas mais frequentes, que podem ser notados pelo pa-
ciente são:
l Nódulos (caroço) em suas mamas ou axilas
l Deformações ou alterações no contorno natural das mamas
l Retrações ou desvios do bico do seio
l Saliências ou retrações da pele das mamas
l Descamação ao redor do mamilo ou da auréola
l Presença de secreções ou sangue ao apertar o mamilo

A melhor maneira de se prevenir com relação ao câncer de mama
é realizar o exame de mamografia e o autoexame, em qualquer

idade.  A mulher idosa também deve fazê-los periodicamente. Se-
gundo os mastologistas, homens e mulheres devem saber que:
l 80% da doença das mamas são descobertas pela própria mu-
lher
l 0,2% dos cânceres no homem são de mama, porém o número
de mortes é maior devido à desinformação. O autoexame vale
para todos
l Mau humor, depressão e melancolia enfraquecem o sistema
imunológico, tornando o organismo vulnerável a várias doenças,
entre elas o câncer de mama.

Como detectar
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Ao longo de seus mandatos na Câmara de Vereadores de Niterói,
Carlos Magaldi apresentou projetos e viu aprovadas, entre outras,
as seguintes leis:

l Lei Ordinária 2.908/2012 - Instituindo o Programa de Educação
e Sustentabilidade Ambiental;

l Lei Ordinária 2.813/2011 - Sobre doação de sobras de material
de construção para carentes;

l Lei 2.735/2010 - Institui o reaproveitamento de garrafas PET
pelas escolas de Niterói;

l Projeto de Lei 45/2004 - Determina a realização do Teste do
Olhinho em todos os bebês nascidos no município;

l Projeto de Lei 30/2004 - Torna obrigatória a realização do Exame
de Emissões Otoacústicas, o chamado Teste da Orelhinha;

l Projeto de Lei 221/2011 - Determina que a NitTrans fixe em, no
mínimo, 80 centímetros os espaços entre um veículo e outro esta-
cionados nas ruas;
l Lei Ordinária 2.911/2012 - Obriga a colocação dos telefones dos
órgãos de defesa do consumidor no comércio da cidade.

Rol de leis e projetos

aprovados pelo vereador

Já são oito mandatos como vereador em Ni-
terói. Ininterruptamente foram 28 anos no Le-
gislativo. Homem simples, bom de conversa,
frequentador das esquinas e da noite, Carlos
Alberto Pinto Magaldi, 67 anos de paixão pela
política, pelo Flamengo e pelo samba está
todo tempo presente em seu bairro do Fon-
seca, Zona Norte de Niterói, onde também
obtem a maioria dos votos que o elegeram e
reelegeram nesses anos todos. Na última
eleição, ele obteve 3.137 votos, faltando ape-
nas 14 para ser o mais votado do partido.

— Voltar a essa Casa é uma honra, pois ela
é diferenciada pela qualidade dos vereado-
res, pela amizade entre os funcionários e pela
transparência de seus atos. Hoje as circuns-
tâncias políticas fizeram com que eu me fi-
liasse ao Solidariedade — conta Magaldi.

Saudosista dos tempos de uma Niterói mais
humana, festiva e menos povoada, assegura
que, durante o tempo em que permanecer na
Casa como suplente, pretende trabalhar para
que a cidade avance na solução dos proble-
mas.

— São novos os desafios. O mundo, as pes-
soas e as cidades não são as mesmas do
tempo em que assumi pela primeira vez.
Tudo é globalizado, vigiado, corrido — avalia
o vereador.

Animado e bem recuperado de grave enfer-
midade que o levou “para o estaleiro” recen-
temente, diz que superou a doença com a

mão de Deus, da família e dos amigos. 

Durante a solenidade de posse, ocorrida no
Gabinete da Presidência, na presença dos
vereadores Betinho, Beto da Pipa, Bruno
Lessa, funcionários da Casa, correligionários,
familiares e amigos de Magaldi, coube ao
presidente Paulo Bagueira, dar boas vindas
ao colega.

— Pela relação de amizade que temos, pelo
valor político de seu nome, por sua história
nessa cidade e pelo reconhecimento de seu
trabalho como vereador, sua volta será muito
significativa para o Poder Legislativo — disse
Paulo Bagueira.

Retorna à
Câmara

vereador de

8 mandatos

Magaldi assina o livro de posse ao lado do presidente da Câmara, Paulo Bagueira

Primeiro pronunciamento de Magaldi ao assumir a suplência
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Servidores públicos municipais de Niterói,
dos poderes Legislativo e Executivo do
sexo masculino têm, agora, direito a 30
dias de licença paternidade. O benefício é
válido para a administração direta, autar-
quias e fundações. A matéria, aprovada
por unanimidade, foi proposta pelo verea-
dor Henrique Vieira tendo como coautores
os demais 20 parlamentares. 

O projeto de emenda à Lei Orgânica Munici-
pal (LOM) de número 01/2014 foi publicado

em Diário Oficial e já é lei, sem necessidade
de sanção do Executivo. A medida não al-
tera em nada o direito já concedido às mu-
lheres. A emenda à LOM recebeu o número
40/2014 alterando o Artigo 159.

Henrique Vieira ressaltou que em vários
países a licença paternidade é de um ano
e maternidade de um ano e meio a três
anos e que a legislação leva em consider-
ação também o papel do pai na primeira
infância da criança.

— Para além disso, e talvez o que no
mérito seja mais fundamental, é tarefa do
poder público se esforçar no sentido de re-
duzir os encargos da maternidade para
mulher, que não deve ser a única respon-
sabilizada pelo cuidado dos filhos e da
família. Nesse sentido, consideramos que
um primeiro passo para a redução da de-
sigualdade entre os gêneros no cuidado
dos filhos seja dado no aumento da licença
paternidade para 30 dias — justificou o
vereador.

7

Licença
paternidade

agora é
de 30 dias Conjunto de vereadores aprovou por unanimidade a licença paternidade para o servidor

A necessidade da elaboração de um novo
Plano Diretor Municipal (PDM) para a ci-
dade de Niterói começará a ser debatida
no dia 3 de novembro. Aberta à população,
a audiência pública está marcada para co-
meçar às 18 horas, no Plenário Brígido Ti-
noco da Câmara. 

Proposta e aprovada em plenário pela Co-
missão Permanente de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sustentabilidade,
presidida pelo vereador Henrique Vieira, a
audiência é demanda antiga da sociedade.
Promulgado em 1992, o PDM deve ser re-
visto a cada dez anos, tendo sofrido diver-
sas emendas ao longo de 22 anos de
existência.

O vereador Henrique Vieira diz que inte-
resses distintos estão se conflitando por
conta de suas concepções de cidade e mo-
delo de desenvolvimento.

— A audiência pública se justifica no sen-
tido de o Poder Legislativo municipal atuar
como mediador desses conflitos, ouvindo
as partes envolvidas no intuito de dirimir-
mos esses embates, em conjunto com au-
toridades públicas municipais, que
esperamos que estejam presentes na au-
diência, a fim de sistematizar e encaminhar
ao Poder Executivo os entendimentos ne-

cessários para o bem estar da população
— ressalta Vieira.

Entre as muitas atribuições do Plano Dire-
tor estão as questões relativas ao mercado
imobiliário, ao transporte público, e à viabi-
lização da urbanização e à regularização
fundiária das áreas ocupadas por popula-
ção de baixa renda. 

Plano diretor
vai ser debatido

A revisão do Plano Diretor deverá dar novas diretrizes à urbanização do município
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
aguarda o trâmite legal pelas comissões
para o Projeto de Lei 183/2014. Em par-
ceria com o colega Renato Cariello, dis-
põe sobre a instalação de banheiros
químicos nas feiras livres, de artes e arte-
sanatos, em horários específicos. 

Pela proposta, fica estabelecida a coloca-
ção de banheiros químicos removíveis em
feiras localizadas em Niterói, para uso dos
feirantes e frequentadores. O banheiro
será instalado até o horário de início da
feira e retirado logo após o seu término.
Ficam fora da obrigatoriedade as feiras
realizadas em locais fechados que dispo-
nham de sanitários. 

“A presente proposição justifica-se na pre-
servação da saúde da população que fre-
quenta as feiras livres, de artes e
artesanatos e por utilidade tanto para os
feirantes quanto para os consumidores. As
feiras livres devem atender a padrões mí-
nimos de higiene, protegendo a saúde das
pessoas. A instalação dos banheiros quí-
micos será importante para a população,
mas principalmente para os feirantes que
dependem da boa vontade dos comer-
ciantes locais para usar o banheiro”, diz o
vereador Bagueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho, é autor
da Moção de Congratulação e Aplausos
protocolada com o número 150/2014. Pelo
instrumento legal o legislado parabeniza o
senhor Antônio Carlos Jeremias da Silva,
eleito em maio deste ano para presidir a
Associação de Moradores de Jurujuba
(Amorj). 

Ainda no tocante às moções legislativas,
é de autoria de Andrigo de Carvalho a de
número 126/2014, enviando de aplausos
a Clarisse Terra Oliveira. Nascida na ci-
dade de Niterói, em 28 de outubro de
1956, Clarisse possui graduação e bacha-
relado em Artes Cênicas pela Universi-
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UFRJ). “Profissional gabaritada, atual-
mente é professora especialista da Uni-
versidade Salgado de Oliveira (Universo),
com experiência nas áreas de Filosofia,
Teatro, Dança, Antropologia Cultural e
Gestão Cultural”, ressalta o vereador. 

Andrigo preside a Comissão de Esporte,
Lazer e Turismo; é vice na Comissão de
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sus-
tentabilidade; e membro na Comissão
Permanente de Fiscalização das Funda-
ções Municipais, Autarquias e Empresas
Públicas.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho, é
autor do projeto 199/2007 que dispõe
sobre o tombamento da Estação das Bar-
cas Charitas. Em parceria com o então ve-
reador Felipe Peixoto, estabelece que seja
tombado o conjunto arquitetônico que
compreende o prédio principal, o cais de
acesso às embarcações e o pátio, pelo
seu valor histórico, cultural, arquitetônico
e paisagístico. 

“O projeto tem a finalidade de preservar o
conjunto do patrimônio. A estação Chari-
tas é mais um ponto turístico e está
atraindo muitos visitantes. Construída pela
Barcas S/A, tem o objetivo principal de fa-
cilitar e agilizar o transporte de moradores
de Niterói para o Rio, mas também se
transformou em ponto turístico pela beleza
futurista do projeto de Oscar Niemeyer. 

O terminal, que funciona numa área de
dois mil metros quadrados, soma-se ao
Museu de Arte Contemporânea e a um
conjunto de outros 11 monumentos proje-
tados pelo arquiteto em Niterói. À noite, o
destaque fica por conta da iluminação em
tom azul e branco, desenvolvida por Peter
Gasper, autor do projeto de iluminação da
Esplanada dos Ministérios, em Brasília”,
explica Betinho.

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

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto de
Lei 180/2014 obrigando a Prefeitura a rea-
lizar audiências públicas para garantir a
participação popular nas decisões de ins-
talação de fiscalização eletrônica do trân-
sito, informando sobre a necessidade
dessa medida e os benefícios para os ci-
dadãos da região. 

A audiência deverá ser convocada com o
prazo mínimo de sete dias, devendo o
Executivo garantir a publicidade da con-
vocação; terá que ser realizada no bairro
onde se pretende instalar equipamento
eletrônico, em local de fácil acesso aos ha-
bitantes da região. 

A Prefeitura deverá apresentar no encon-
tro parecer do engenheiro de trânsito res-
ponsável pela indicação da instalação do
equipamento de fiscalização, acompa-
nhado do estudo de engenharia que em-
basou o parecer, justificando a sua
necessidade. “Considerando que Niterói
busca trilhar no caminho da transparência
e da participação popular e que o trânsito
da cidade é um assunto de interesse da
sociedade e de interferência no seu coti-
diano, nada mais justo do que conceder-
lhe direito de participação nas decisões
sobre este tema”, defende Bruno Lessa.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
foi informado por ofício que a Prefeitura de
Niterói, através da Niterói Trânsito e Trans-
portes (NitTrans), iniciou modificações viá-
rias para melhorar o trânsito de veículos
na Estrada Fróes, saída do Túnel Roberto
Silveira, que está com pistas reduzidas em
virtude da implantação da ciclovia no local. 

Os estudos e obras atendem as indica-
ções 906 e 1.015/2014 do vereador Beto,
que teve por objetivo “evitar os engarra-
famentos causados desde a implantação
da ciclovia na Estrada Fróes, próximo ao
Iate Clube Icaraí e Praia Clube São Fran-
cisco, uma vez que a pista sofre um afu-
nilamento, dificultando o fluxo de veículos
no local”. 

Numa das indicações foi sugerida a trans-
ferência da faixa cicloviária para o lado es-
querdo, no sentido Centro da cidade. Em
resposta à solicitação legislativa, o secretá-
rio municipal de Governo, Rivo Gianini, ex-
pediu ofício à Câmara informando que as
obras sugeridas já estavam em andamento. 

Beto da Pipa é presidente da Comissão
Permanente de Urbanismo, Obras, Servi-
ços Públicos, Transportes e Trânsito do
Legislativo.

Beto da Pipa (PMDB) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2620-3179
Gabinete 20

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do projeto de lei 166/2014 que trata da
obrigatoriedade de instalação e disponi-
bilização de recipientes abastecidos com
álcool em gel nos veículos de transporte
coletivo público municipal, para higiene
das mãos dos usuários e funcionários.
Os recipientes deverão ser instalados em
local de fácil acesso e visualização, in-
clusive aos portadores de deficiência, de
preferência ao lado dos aparelhos bio-
métricos, bem como em quantidade sufi-
ciente para atender à demanda dos
usuários. 

Todos os veículos deverão possuir, no mí-
nimo, uma placa em local apropriado de
material plástico ou metálico, com a frase:
"De acordo com a lei (número desta lei),
este veículo possui recipientes com álcool
em gel para a higiene das mãos dos usuá-
rios e funcionários”. 

O descumprimento de qualquer norma
prevista nesta lei, caso aprovada, sujeitará
o infrator à penalidade de multa no valor
correspondente ao exposto no Código Tri-
butário Municipal na primeira autuação,
sendo o dobro em caso de reincidência,
cumulada com a suspensão do veículo em
transitar.

Emanuel Rocha (SDD)

2620-7313
Gabinete 80
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Jayme Suzuki (PSC)

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do pro-
jeto de lei 143/2012 dispondo sobre os
cargos de chefia ligados ao Departamento
de Vigilância Sanitária e Controle de Zoo-
noses do município de Niterói. Assegura o
Artigo 1º que aqueles cargos do Departa-
mento de Vigilância Sanitária e suas res-
pectivas divisões (Divisão de Vigilância
Sanitária e Divisão do Centro de Controle
de Zoonoses) deverão ser exercidas por
servidores efetivos, do quadro permanente
do referido departamento, conforme pre-
visto na Lei 2.564, de 25 de junho de 2008.

Em conjunto com Leonardo Giordano,
Gallo é autor do projeto de lei 269/2013
que institui o Selo Amigo do Esporte em
Niterói, através do Programa de Incentivo
e Desenvolvimento do Esporte, que visa
fomentar e identificar iniciativas direciona-
das ao esporte na cidade. 

O Selo Amigo será concedido anualmente
e terá a validade de um ano, podendo ser
renovado. Será considerada Amiga do Es-
porte a empresa, organização do terceiro
setor, pessoa física ou jurídica que, de
fato, divulgar, estimular, patrocinar, ajudar
ou colaborar de alguma forma no sentido
de fortalecer ou aprimorar o esporte e os
atletas niteroienses.

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do projeto 137/2014 criando o Conselho
Municipal de Comunicação Social, res-
ponsável pelas atribuições do Poder Pú-
blico Municipal em matéria normativa,
deliberativa e de planejamento setorial li-
gada a assuntos de comunicação social,
radiodifusão, telecomunicação, impressos,
internet, inclusão digital e convergência,
observada a competência que lhe confere
a legislação específica. 

O Executivo criará as condições necessá-
rias, que possibilitem o pleno funciona-
mento do Conselho, o qual terá o dever,
entre outras atribuições, de formular,
quando solicitado ou por iniciativa própria,
estudos, pareceres, recomendações e
apresentar proposições que contribuam
para uma melhor aplicação e cumprimento
das normas constitucionais. 

“O Conselho será um importante instru-
mento de democratização do acesso à in-
formação e ao fomento da diversidade
cultural nos meios de comunicação, de
constituição de um processo amplo de lei-
tura crítica da mídia, do estímulo à produ-
ção livre”, diz Vieira, que tem como
parceiros na matéria Paulo Eduardo
Gomes e Renatinho.

Jayme Bittencourt Suzuki é autor da soli-
citação ao chefe do Executivo para que
seja instalada, com urgência, uma cabine
da Polícia Militar na entrada da Rua Wal-
dir Costa, próximo ao Residencial Fa-
zendinha, no bairro do Cafubá. 

“Estou atendendo ao apelo desesperado
dos moradores para que o prefeito inter-
ceda junto ao comando do 12º Batalhão
da PM em Niterói. A insegurança chegou
a um estado insustentável em toda a ci-
dade, na Região Oceânica em particular,
com roubos de carros, assaltos na porta
das casas, em plena luz do dia, tanto no
Residencial Fazendinha como nas ruas
adjacentes. Os moradores estão em pâ-
nico, sem que haja uma ação efetiva da
Polícia na região. A instalação tem como
objetivo coibir a ação desses criminosos”,
justifica o vereador, que é oriundo dos
quadros da Polícia Civil. 

É dele também o projeto de lei 106/2014
dispondo sobre normas gerais para trei-
namento de funcionários em casas de es-
petáculos e similares. A nova legislação,
caso aprovada, estabelece normas ge-
rais para treinamento de funcionários
contra incêndio e catástrofes em casas
de show.

Henrique Vieira (PSOL)Gallo (PROS)

NO PLENÁRIO

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

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

José Vicente Filho apresentou o projeto
92/2006 para que o Poder Executivo seja
autorizado a celebrar convênio com a Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), no sentido de instalar uma Agência
de Correios Comunitária (AGC) no bairro
da Engenhoca, no intuito de proporcionar
atendimento de serviços postais à popula-
ção desta localidade. 

O documento deverá ser firmado com
base no Termo de Convênio Para Agência
de Correios Comunitária, padrão da ECT.
O local destinado para instalação da AGC
deverá ser, preferencialmente, na Admi-
nistração Regional da Engenhoca, salvo
manifestação em contrário por parte dos
Correios e Telégrafos. 

Também é José Vicente o projeto 50/2014
sobre as condições para rebocar veículos
que descumprirem as normas de trânsito.
De acordo com a proposta, sempre que
um carro estiver para ser guinchado por
estacionamento em local proibido, deverá
a autoridade de trânsito tentar contato com
o proprietário, através do telefone cons-
tante do cadastro do veículo, advertindo-o
para que proceda sua remoção imediata,
sob pena de ele ser recolhido para o de-
pósito.

Leonardo Soares Giordano apresentou o
projeto de lei 161/2014 sobre a instala-
ção de tabelas com os itinerários e os ho-
rários dos ônibus nos pontos da cidade.
Para fins de aplicação desta Lei, na refe-
rida tabela deverá constar as linhas de
ônibus que ali operam; o itinerário cor-
respondente a cada linha; e a previsão
dos horários de passagem dos coletivos
naquele determinado ponto. 

“O acesso à informação é uma ferra-
menta importante de diálogo entre o
Poder Público e a sociedade civil. Sa-
bendo ser o acesso à informação um di-
reito garantido pela legislação federal,
através do Código de Defesa do Consu-
midor – Lei Federal 8.078 de 11 de se-
tembro de 1990”, lembrou o vereador.

Giordano disse que seu projeto “tem por
escopo garantir que os usuários dos ôni-
bus de Niterói não sejam lesados e sai-
bam, exatamente, todas as informações
pertinentes para a garantia de um serviço
de qualidade, garantindo também, uma
melhor qualidade de vida aos cidadãos
niteroienses, facilitando esse acesso à in-
formação e estimulando que o próprio ci-
dadão possa fiscalizar e formular
denúncias por si mesmo”.

2613-6718 
Gabinete 85

2620-6754
Gabinete 36

Magaldi (SDD)

Carlos Alberto Pinto Magaldi é autor da Lei
Ordinária 2.725/2010, que teve origem em
seu projeto de lei 108/2012. A lei instituiu o
reaproveitamento de garrafas de politerefta-
lato de etila, conhecidas como garrafas PET,
pelas escolas da Rede Municipal de Ensino. 

A reciclagem desse material deve ter
como destino a confecção de anjos, obje-
tos de decoração natalina, entre outros,
com o objetivo de ornamentar a comuni-
dade onde está inserida a Unidade Esco-
lar e a cidade como um todo, dando-lhes
destinação final adequada, de forma a pre-
servar o meio ambiente. 

Conforme a lei a Fundação e a Secretaria
Municipal de Educação ficam obrigadas a
desenvolver, implantar e manter programas
de reciclagem desses produtos junto a co-
munidade. 

“Atualmente, para a felicidade de todos
nós, a preocupação com a preservação do
meio ambiente vem ganhando mais e
mais espaço entre as discussões dos mais
variados meios da comunidade, ou seja,
uma questão que vem sendo defendida
por todos os setores da sociedade, seja
em âmbito municipal, estadual, nacional e
internacional”, explica Magaldi.

2622-2911
Gabinete 41
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NO PLENÁRIO

Paulo Henrique (PPS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, é autor do projeto 191/2014 insti-
tuindo no calendário oficial do município
de Niterói o Dia da Reforma Protestante,
que será comemorado sempre no dia 31
de outubro de cada ano. 

“Justifica-se o projeto de lei pelo fato de
todo grupo possuir em sua história even-
tos de grande significado, que estão inti-
mamente associados à sua identidade e
auto compreensão. No caso dos protes-
tantes, um evento dessa natureza é o epi-
sódio que desencadeou a Reforma
Religiosa do Século XVI. O monge agosti-
niano e professor de Teologia, Martinho
Lutero, afixou a porta da Igreja de Witten-
berg, na Alemanha, as suas célebres 95
teses, convidando a comunidade acadê-
mica local para um debate público sobre a
venda das indulgências e outras questões
controvertidas. Desde então, o dia 31 de
outubro de 1517 tem permanecido na
consciência evangélica como um símbolo
fundamental do seu movimento”, disse. 

Partos Ronaldo destacou ser importante a
inclusão da data no calendário oficial do
município, “para que a ela não passe des-
percebida não só pelos evangélicos como
por toda a comunidade niteroiense”. 

Paulo Henrique da Silva Oliveira apresen-
tou o projeto 178/2014 tornando obrigató-
ria a instalação de sanitários infantis em
locais de afluência de crianças, tais como
shopping centers, restaurantes e escolas
de Niterói. 

A Prefeitura, através do órgão competente,
fixará o limite técnico para cada tipo de es-
tabelecimento, em função de suas carac-
terísticas, a partir do qual será devida a
obrigatoriedade. Os sanitários privativos
destinados ao uso infantil deverão ser do-
tados de assento sanitário, mictório e la-
vatório para as mãos, em altura e tamanho
correspondente. 

Os estabelecimentos deverão assegurar os
seguintes serviços: permissão de entrada
de um acompanhante adulto para auxiliar a
criança em suas necessidades; e aviso de
acesso restrito à criança e a seu acompa-
nhante. Excetuam-se do disposto nesta lei
as igrejas e templos religiosos de qualquer
espécie. “Para os portadores de necessi-
dades especiais existem banheiros adapta-
dos, as crianças devem ser respeitadas,
para tanto há a necessidade de adaptação
dos banheiros, com a instalação de sanitá-
rios infantis, dando a estas, mais digni-
dade”, assegura o vereador.

Pastor Ronaldo (PROS)

2613-6814
Gabinete 50

2620-3732
Gabinete 87

Paulo Eduardo Gomes, ao lado dos cole-
gas do PSOL, é autor do projeto de lei
127/2014, instituindo a campanha perma-
nente de formação e promoção de direitos
humanos e acesso à justiça gratuita nas
comunidades de Niterói. 

A campanha contará com a ampla divul-
gação de quadros e cartazes contendo lis-
tagens dos direitos fundamentais, com
instruções sobre como proceder em caso
de violação; lista das entidades de direito
público e privado que prestam assistência
jurídica gratuita, com seus respectivos en-
dereços, telefones e horários de atendi-
mento; e os documentos necessários à
justiça gratuita. 

As informações devem ser atualizadas a
cada trimestre. Os quadros e cartazes de-
verão ser fixados nas associações de mo-
radores das comunidades e em órgãos
públicos que estejam presentes nas mes-
mas, cabendo aos órgãos da administra-
ção municipal, direta e indireta, auxiliar na
divulgação da campanha. “O presente pro-
jeto de lei pretende dar vida aos princípios
constitucionais da dignidade humana e da
cidadania, fundamentos necessários das
relações comunitárias e sociais”, ressalta
Paulo Eduardo.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72
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Priscila Nocetti (PSD) Renato Cariello (PDT)

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
projeto de lei 102/2014 que estabelece di-
retrizes à Política Municipal de Enfrenta-
mento e Atendimento à Violência contra as
Mulheres. 

A formulação e a implementação da Polí-
tica de Enfrentamento deverão pautar-se
pelo desenvolvimento de ação de atendi-
mento prioritário, especialmente de natu-
reza médica, psicológica, jurídica e de
assistência social, de modo interdisciplinar
e intersetorial, às mulheres em situação de
violência. Outra das metas é o fomento à
conscientização de todos, especialmente
dos que fazem o atendimento às mulheres
em situação de violência, em órgãos públi-
cos ou em instituições privadas, sobre a im-
portância da denúncia como forma de
inibição da própria violência. A iniciativa tem
coautoria das vereadoras Tânia Rodrigues
e Verônica Lima.

“A Câmara de Vereadores vem cumprido
seu papel de realizar audiências públicas,
fomentar o debate e orientar a participação,
principalmente das parlamentares mulhe-
res na realização de seu papel de fiscaliza-
dores das políticas para as mulheres e na
elaboração de legislação pertinente nesse
sentido”, explica Priscila.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas,
em coautoria com a bancada do PSOL na
Câmara, aguarda o trâmite do projeto de
lei 143/2014 sobre a criação do Fundo
Para Apoio e Desenvolvimento da Comu-
nicação Pública, Educativa e Comunitária
de Niterói. 

O Fundo será gerido pelo Conselho Muni-
cipal de Comunicação cujos gestores
terão atribuição de, entre outras funções,
administrar orçamento destinado ao
Fundo; promover fomento de iniciativas e
empreendimentos; e estimular a capacita-
ção de pessoas, grupos e organizações
para a produção de conteúdos e elabora-
ção de programações voltadas a assuntos
de interesse da sociedade. 

“O Fundo será um importante instrumento
de financiamento de veículos alternativos
que contribuam com a democratização do
acesso à informação e ao fomento da di-
versidade cultural nos meios de comuni-
cação em nosso município, de estímulo à
produção livre de comunicação e apro-
priação popular do processo de constru-
ção midiático, de estímulo ao
de   senvolvimento de veículos públicos,
em especial os de comunicação comuni-
tários”, explica Renatinho.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do projeto de lei 185/2014 que dis-
põe sobre a participação de estagiários e
profissionais de educação física para
acompanhamento dos idosos durante a
prática de exercícios físicos nas praças
públicas que contam com aparelhos de
ginástica para promover a saúde. 

Pelo Artigo 2º o município poderá firmar
parcerias com universidades e associa-
ções multidisciplinares envolvidas no
tema. 

“É sabido que a prática regular de exercí-
cio físico contribui para qualidade de vida
e, em especial, para o idoso, reduz a de-
pressão e a ansiedade. Nesse sentido, a
preocupação quanto às condições de
saúde e à qualidade de vida que esses ci-
dadãos gozarão nos seus últimos anos de
vida. Para tanto, não basta ao poder pú-
blico local oferecer espaços com apare-
lhos de ginástica para prática esportiva
dos idosos, sendo igualmente importante
uma boa orientação da prática, evitando o
agravamento de uma eventual lesão ou,
até mesmo, o seu surgimento diante de
uma postura incorreta”, diz Cariello. Se
aprovada a lei terá prazo de 90 dias para
regulamentação.

Renatinho (PSOL)

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67
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NO PLENÁRIO

Vitor Junior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior é autor do
projeto de lei 189/2014 criando na Compa-
nhia de Limpeza de Niterói (Clin) um coral
composto pelos funcionários denominado
Vozes da Clin. 

“Oficializar a criação do Coral Vozes da Clin
significa valorizar os esforços dos seus
componentes, todos servidores do municí-
pio que se empenharam em organizar este
grupo de vozes e que levam o nome da
Companhia de Limpeza de Niterói aos lo-
cais aonde quer que se apresentem. Vale
lembrar que é da maior importância para a
cidade de Niterói a existência desse coral,
por se tratar de um trabalho voluntário sur-
gido numa importante empresa do municí-
pio e, por ser ele formado exclusivamente
por trabalhadores que vêm se esmerando
em oferecer agradáveis momentos em
suas apresentações, com qualidade para
participar de eventos importantes nos mais
diversos espaços culturais da nossa ci-
dade”, disse o vereador. 

O projeto de lei, segundo Vitor Junior, é o
“reconhecimento do município aos seus ab-
negados servidores, que além da dedica-
ção do trabalho profissional do dia a dia,
mostram o lado artístico com que foram
agraciados”.

2621-0505
Gabinete 11

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é o autor do projeto
de lei 308/2006, que autoriza o Poder
Executivo a criar o Guia da Rede Munici-
pal de Saúde. A publicação deverá conter
a relação das Unidades Básicas de
Saúde, com horário de funcionamento
dos serviços e do plantão diário; espe-
cialidades médicas, com identificação
dos recursos humanos para aquela Uni-
dade; e lista de equipamentos e exames
laboratoriais fornecidos, com os respecti-
vos horários de funcionamento. 

Também devem constar a relação dos
hospitais e maternidades sob gestão da
Secretaria Municipal de Saúde, com fun-
cionamento, especialidades e número de
leitos oferecidos pela unidade hospitalar.
A lista de outros serviços mantidos pela
Secretaria Municipal de Saúde também
deverá constar no Guia.

“Existem munícipes niteroienses que
podem contar com um plano de saúde,
onde é certo afirmar que estes não ne-
cessitam utilizar a rede municipal de
Saúde no seu dia-dia. Ocorre, porém,
que esta prerrogativa é de poucas pes-
soas, onde o restante necessita dos ser-
viços de saúde prestados pelo
município”, explica Farah.

Verônica dos Santos Lima é autora do
projeto de lei 186/2014 instituindo o Dia
de Combate à Violência contra os Taxis-
tas, a ser comemorado, anualmente, em
10 de outubro. Em sua justificativa a ve-
readora ressalta que “o projeto não pos-
sui nenhum vício de constitucionalidade,
não fere a divisão dos poderes e não cria
despesas para o Poder Executivo”. 

Ela garante que “o combate à violência
aos taxistas é pauta em todas as grandes
cidades do país” e que são muitas as for-
mas de violência que devem ser inibidas,
mas em especial a física e a psicológica.

“O trabalho, que tem um desgaste físico
grande, também tem sido majorado com
as dificuldades de legalização, de esta-
belecimento de pontos de trabalho, de
transparência nas relações de trabalho”,
explica a vereadora. 

Com o projeto transformado em lei, “Ni-
terói passará a ter o dia 10 de outubro
como um dia para ser lembrado, incenti-
vado e dedicado a formular ações para
combater a violência aos taxistas”, con-
clui Verônica Lima. Ela integra a Comis-
são Permanente de Trânsito e de
Transportes da Câmara.

Verônica Lima (PT)

2613-6832
Gabinete 42

2613-0505
Gabinete 10
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O presidente da Câmara, Paulo Bagueira,
recebeu da psicóloga da Casa, doutora
Leila Tórtora (representando todos os fun-
cionários), um buquê de flores por conta
do Dia do Vereador comemorado anual-
mente em 1º de outubro. Bagueira agra-
deceu em nome dos colegas e lembrou
que “poucas Casas Legislativas no País
possuem relações tão afetivas com seus
funcionários como Niterói”. Na foto com
Bagueira os vereadores Bruno Lessa, Leo-
nardo Giordano, Luiz Carlos Gallo e Paulo
Henrique de Oliveira.

Com mais de 5.561 municípios espalhados
pelo Brasil, estima-se que existam mais de
60 mil vereadores em todo o país. São eles
os responsáveis pela elaboração das leis
municipais, como, por exemplo, a Lei Orgâ-
nica — uma espécie de Constituição Muni-
cipal, com as diretrizes que devem ser
seguidas pelos poderes Executivo e Legis-
lativo e também pelos moradores da cidade. 

As câmaras de vereadores são, no Brasil, mais
antigas que o Congresso e as Assembleias Le-
gislativas. A primeira delas foi instalada por
Martin Afonso de Souza, na capitania heredi-
tária de São Vicente, em 1532, e ficou conhe-
cida como “Câmara Vicentina”. 

Hoje em dia, os vereadores fazem a ponte
entre a população e o prefeito, além de fis-
calizar o trabalho do Executivo.

O número de vereadores deve ser propor-
cional à quantidade de habitantes do mu-
nicípio. A Constituição estabelece que, em
cidades com até um milhão de habitantes,
haja no mínimo nove e no máximo 21 ve-
readores. Em cidades com população
entre um e cinco milhões, deve haver no
mínimo 33 e no máximo 40 vereadores. Já

nas cidades com mais de cinco milhões de
habitantes, o número de vereadores mí-
nimo é de 42 e o máximo, de 55. 

A quantidade de vereadores de cada cidade
é estabelecida pela Lei Orgânica do Municí-
pio. Nela, a Câmara estipula o número de
vereadores que terá a cidade, sempre, é
claro, respeitando os limites impostos pela
Constituição.

A Câmara Municipal corresponde ao Poder
Legislativo, ou seja, cabe aos seus com-
ponentes a elaboração de leis que são da

competência do município (sistema tribu-
tário, serviços públicos, isenções e anis-
tias fiscais, por exemplo). 

Os vereadores são importantes, também,
porque lhes cabe fiscalizar a atuação do
prefeito e os gastos da Prefeitura. São eles
quem devem zelar pelo bom desempenho
do Executivo e exigir a prestação de con-
tas dos gastos públicos.

Uma função importante dos vereadores,
porém desconhecida por boa parte da po-
pulação, é a de funcionar como uma ponte
entre os cidadãos e o prefeito, por meio de
um recurso chamado Indicação. Ela é uma
requisição de informação ou providência
que um vereador envia à Prefeitura ou
outro órgão municipal em nome do eleitor. 

Como não funcionam como leis, as indica-
ções não exigem que o vereador faça con-
sultas em plenário para apresentá-las ao
prefeito. Cabe ao prefeito ou secretário
atender ou não à solicitação, sem que para
isso precise ser apresentado um projeto do
vereador.

Dia do 
vereador em

festa na 
Câmara A psicóloga Leila Tórtora, representando os funcionários do Legislativo, entrega flores ao presidente Bagueira

Políticos de todos os partidos comemoram o Dia do Vereador em um momento de descontração no plenário

As Câmaras de

Vereadores são, no

Brasil, mais antigas

que o Congresso e

as Assembleias

Legislativas

41_SETEMBRO_Revista Camara_41 CAMARA SETEMBRO 2014  31/10/2014  09:33  Page 15



NA HISTÓRIANA HISTORIA

16 — Setembro de 2014

O alagoano Zumbi dos Palmares, nas-
cido no ano de 1655, principal repre-
sentante da resistência negra à
escravidão na época do Brasil
Colonial, também faz parte do
seleto time de personalidades
oferecidas como medalha pela
Câmara. Líder do Quilombo
dos Palmares, comunidade
livre formada por escravos fugi-
tivos dos engenhos, índios e bran-
cos pobres expulsos das fazendas,
virou Medalha Zumbi dos Palmares em
18 de novembro de 1998.

Por inciativa do vereador Valmir Garcia,
deve ser concedida a todo cidadão,
morador da cidade de Niterói ou
não, que tenha contribuído para a
preservação, resgate e promoção dos valores da cultura negra, assim
como, tenha lutado contra o racismo e a discriminação racial, conforme
prevê o projeto de resolução 102/1998.

Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que, atual-
mente, faz parte do município de União dos Palmares (Alagoas). Na
época em que Zumbi era líder, o Quilombo alcançou uma população
de, aproximadamente, 30 mil habitantes. Nos quilombos, os negros
eram livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo o que preci-
savam para viver.

Embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de sete
anos de idade. Entregue ao padre jesuíta católico Antônio Melo, recebeu
o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa,
latim, álgebra e a religião católica, chegando a ajudar o padre na cele-
bração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, fugiu de Porto Calvo
para viver no Quilombo dos Palmares. Na comunidade, deixou de ser
Francisco para ser chamado de Zumbi. No dialeto de tribo Imbagala, de
Angola, significa aquele que estava morto e reviveu.

Câmara em Revista apurou, através do site do Legislativo, que apenas
quatro personalidades receberam a honraria por indicação de três ve-

readores. Pelas mãos de Gegê Galindo, em 1999, recebeu a me-
dalha o poeta, compositor e intérprete Ney Lopes; e, por su-

gestão de Luiz Carlos Gallo, o coronel PM Jorge da Silva.

Em 2013, o poeta e personalidade ligada ao mundo cul-
tural e a criação artística, João Luiz de Souza. Em 2014,
a primeira desembargadora negra Ivone Ferreira Cae-
tano, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi lem-
brada , ambos pela vereadora Verônica Lima.

O ataque ao quilombo
No ano de 1675, o quilombo é atacado por soldados portu-

gueses. Zumbi ajuda na defesa e destaca-se como um grande
guerreiro. Após batalha sangrenta, os soldados portugueses

são obrigados a retirar-se para a cidade de Recife (PE).
Três anos após, o governador da província de

Pernambuco aproxima-se do líder Ganga
Zumba para tentar um acordo. Zumbi
coloca-se contra o acordo, pois não ad-

mitia a liberdade dos quilombolas, enquanto os negros das fazendas
continuariam aprisionados.

Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi torna-se líder do Quilombo
dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo.
Durante seu “governo” a comunidade cresce e se fortalece, obtendo
várias vitórias contra os portugueses. O líder Zumbi mostra grande ha-
bilidade no planejamento e organização do quilombo, além de cora-
gem e conhecimentos militares.

Coube ao bandeirante Domingos Jorge Velho organizar, no ano de
1694, um grande ataque ao Quilombo dos Palmares. Após uma in-
tensa batalha, Macaco, a sede do quilombo, é totalmente destruída.
Ferido, Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo compa-
nheiro e entregue às tropas do bandeirante. Aos 40 anos de idade, foi
degolado em 20 de novembro de 1695.

Considerado um dos grandes líderes de nossa História, símbolo da re-
sistência e luta contra a escravidão, Zumbi lutou pela liberdade de
culto, religião e prática da cultura africana no Brasil Colonial. O dia de
sua morte é lembrado e comemorado em todo o território nacional
como o Dia da Consciência Negra.

Zumbi,  símbolo da luta 
e da  cultura negra
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