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PlanoDiretor na reta final

Alunos do Programa Aprendiz Coope-
rativo visitaram a Câmara de Vereado-
res de Niterói, onde conheceram a roti-
na administrativa do Legislativo e parti-
ciparam até de uma sessão plenária si-
mulada, depois de terem sido recebi-
dos pelo presidente, vereador Paulo
Bagueira.  A visita fez parte do Progra-
ma Escola de Democracia. Página 7

Aprendizes
conhecem como
funciona Câmara

Dez anos em
Niterói da Escola
Canadense
Os dez anos da Escola Cana-
dense de Niterói foram comemora-
dos na Câmara de Vereadores. A
escola é a pimeira credenciada a
oferecer currículos brasileiros e ca-
nadenses em grade dupla. Pág 7

Lei enfrenta
assédio sexual a
mulheres
A Câmara de Vereadores aprovou
o projeto de lei n° 14/2017, da ve-
readora Talíria Petrone, dispondo
sobre medidas de prevenção e
combate ao assédio sexual sofrido
por mulheres em ônibus. Página 4

Investimentos 
de R$ 5,4 bilhões
de 2018 a 2021
O Plano Plurianual (PPA) de Niterói
para o perído de 2018 a 2021, pre-
vendo investimentos de R$ 5,4 bi-
lhões, já foi debatido em uma
primeira audiência pública realizada
na Camara de Vereadores. Pág. 5

Tropa de Elite
encerra Espaço
Cinema  2017
Com a exibição do filme “Tropa de
Elite”, dia 13 de novembro, o Espaço
Cinema encerra sua temporada
2017. Antes, exibiu em homenagem
à Semana do Idoso o filme “Minha
mãe é uma peça”. Página 15

O Plano Diretor Urbano de Niterói (PDN) já tem data para ser submetido à votação final pela Câmara de Ve-
readores, depois de haver passado por doze audiências públicas (duas delas no plenário do Legislativo),
que contaram com grande participação popular (foto). Vai ser no dia 29 de novembro, depois de o projeto
passar em 26 de outubro pela primeira votação e receber até as 17h do dia 13 de novembro as emendas
de vereadores e da sociedade organizada, através da Secretaria da Mesa Diretora. Páginas 2 e 3

O presidente Paulo Bagueira fala para os aprendizes sobre o papel da política
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Administração, Estatística e 
Servidores Públicos

Presidente: Luiz Carlos Gallo (Licenciado) / Paulo  
Henrique Oliveira (Em exercício)

Vice-presidente: Sandro Araújo
Membro: Leandro Portugal

Constituição, Justiça e Redação Final
Presidente: Rodrigo Farah
Vice-presidente: Renato Cariello
Membros: Beto da Pipa (licenciado), Atratino Cortes 

(em exercício) Bruno Lessa e Milton Cal

Cultura, Comunicação e 
Patrimônio Histórico

Presidente: Leonardo Giordano
Vice-presidente: Sandro Araújo
Membro: Beto da Pipa (licenciado), Atratino Cortes 

(em exercício)

Defesa do Consumidor e 
Direitos do Contribuinte

Presidente: Renatinho da Oficina (Licenciado) / 
Anderson Pipico (Em exercício)

Vice-presidente: Emanuel Rocha
Membro: João Gustavo

Desenvolvimento Econômico e
Indústria Naval

Presidente: Ricardo Evangelista
Vice-presidente: Milton Cal
Membro: Carlos Jordy

Direitos do Idoso, da Mulher e da
Pessoa com Deficiência

Presidente: Andrigo de Carvalho (Licenciado) / 
Betinho (Em exercício)

Vice-presidente: Talíria Petrone 
Membro: Renato Cariello

Direitos Humanos, da Criança e 
do Adolescente

Presidente: Talíria Petrone
Vice-presidente: Verônica Lima (Licenciada) / 

Bira Marques (Em exercício)
Membros: Emanuel Rocha, Ricardo Evangelista e 

Sandro Araújo

Educação, Ciência, Tecnologia e
Formação Profissional

Presidente: Carlos Jordy
Vice-presidente: Leonardo Giordano
Membros: Carlos Macedo, Luiz Carlos Gallo (Licenciado) /
Paulo Henrique Oliveira (Em exercício)  e Talíria Petrone

Esporte, Lazer e Turismo
Presidente: Sandro Araújo

Vice-presidente: Renatinho da Oficina / (Anderson Pipico)
Membro: Luiz Carlos Gallo / (Paulo Henrique Oliveira)

Fiscalização das Fundações Municipais, 
Autarquias e Empresas  Públicas

Presidente: Paulo Velasco
Vice-presidente: Ricardo Evangelista
Membros: Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes e  

Renatinho da Oficina / (Anderson Pipico)

Fiscalização Financeira, Controle 
e Orçamento

Presidente: Carlos Macedo
Vice-presidente: Andrigo de Carvalho / (Betinho) 
Membros: Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes e  

Verônica Lima (Licenciada) / Bira Marques (Em  
exercício)

Habitação e Regularização Fundiária
Presidente: Verônica Lima (Licendiada) /

Bira Marques (Em exercício)
Vice-presidente: Luiz Carlos Gallo (Licenciado) /    

Paulo Henrique Oliveira (Em exercício)
Membros: Andrigo de Carvalho (Licenciado) /   

Betinho (Em exercício), Beto da Pipa (Licenciado) /
Atratino Cortes (Em exercício) e 

Paulo Eduardo Gomes

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade
Presidente: Bruno Lessa
Vice-presidente: Renato Cariello
Membros: Carlos Macedo, Leandro Portugal e 

Paulo Velasco

Saúde e Bem-Estar Social
Presidente: Paulo Eduardo Gomes
Vice-presidente: Paulo Velasco
Membros: Andrigo de Carvalho / (Betinho), 

Rodrigo Farah e Verônica Lima / (Bira Marques)

Segurança Pública e Controle Urbano
Presidente: Renato Cariello
Vice-presidente: Luiz Carlos Gallo / 

(Paulo Henrique Oliveira)
Membro: Sandro Araújo

Urbanismo, Obras, Serviços Públicos,   
Transportes e Trânsito

Presidente:  Beto da Pipa (Licenciado) /  
Atratino Cortes (Em exercício)

Vice-presidente: Carlos Macedo, 
Membros: João Gustavo, Rodrigo Farah e Verônica 

Lima (Licenciada) / Bira Marques (Em exercício)

Mesa Diretora 
Biênio 2017/2018

Presidente: Paulo Roberto Mattos Bagueira Leal
1º Vice-presidente: Milton Carlos Lopes (Cal)
2º Vice-presidente: Leandro Portugal   
1º Secretário: Emanuel Rocha
2º Secretário: João Gustavo 

Câmara
Municipal
de Niterói

Comissões Permanentes:

A Mesa Diretora da Câmara, em conjunto com as
comissões de Meio Ambiente, Recursos Hídricos
e Sustentabilidade; e de Urbanismo, Obras, Servi-
ços Públicos, Transportes e Trânsito, presididas,
respectivamente, pelos vereadores Bruno Lessa e
Atratino Cortes, definiram, durante reunião com o
presidente da Câmara, Paulo Bagueira, o calendá-
rio final de votação do Plano Diretor Urbano (PDN)
de Niterói.

No dia 29 de novembro a Câmara deverá realizar
a segunda e última votação do PDN, depois de o
projeto passar em 26 de outubro pela primeira vo-
tação e receber, até as 17h do dia 13 de novembro,
as emendas de vereadores e da sociedade civil or-
ganizada, através da Secretaria da Mesa Diretora.
Após a votação final em 29 de novembro o PDN
será encaminhado ao prefeito Rodrigo Neves (PV)
para sanção ou veto e publicação no Diário Oficial.

— A Câmara realizou 12 audiências públicas,
sendo dez em bairros da cidade para ouvir a po-
pulação. Firmamos um calendário sem atropelos,
sem correria e da forma mais transparente possível.
As comissões de Meio Ambiente e de Urbanismo e
o conjunto dos vereadores estão de parabéns. Es-
peramos que o novo Plano possa trazer melhorias
e colocar a cidade no caminho do desenvolvimento
responsável — disse o presidente Bagueira.

Última audiência lota plenário
Três meses de debate, 12 audiências públicas pro-
movidas pelo Poder Legislativo, 1.107 assinaturas
de presença, 249 falas da população e entidades
de classe, 38 horas de gravação sobre o Plano Di-
retor Urbano (PDU) de Niterói. Esse foi o balanço
apresentado durante a última audiência realizada
na Câmara. Os vereadores Bruno Lessa e Atratino
Cortes fizeram um balanço do trabalho até aqui.

- Foi um trabalho árduo, mas gratificante. A Câmara
está dando sua contribuição para o debate de
forma nunca antes feita. Reunimos as propostas e
vamos aproveitar no texto final do Plano em forma
de emendas. Dividimos em dois grupos: um, onde

Plano  
votação    



A última das 12 audiências públicas sobre o Plano Diretor Urbano da Câmara contou com o plenário cheio e a participação de todos os vereadores durante os debates

há consenso, que já foi discutido e avaliado com
o Executivo; e outro, que ainda vamos sentar e
discutir — revelou o vereador Bruno Lessa.

Dentre todas as 12 audiências, a de Itaipu, que
focou também os bairros de Itacoatiara, Engenho
do Mato, Santo Antônio, Maravista e Serra Grande
foi a de maior participação popular, com 45 falas
entre os presentes.

— O trabalho continua, só que em outro plano. Os
debates agora serão no plenário da Casa, outras
propostas ainda virão dos vereadores, vamos con-
tinuar o diálogo com o Executivo, a população e
todos os segmentos da sociedade e, no consenso,
encaminhar as emendas para o Plano Diretor —
disse Atratino Cortes.

Com cerca de 400 pessoas lotando o plenário,
as galerias, o balcão superior e demais aces-
sos, a população compareceu e esquentou o
debate durante a última audiência. A questão
da preservação do entorno da Lagoa de Itaipu
e a manutenção do Morro do Gragoatá como
área de preservação ambiental dominaram as

discussões sobre o Plano Diretor de Niterói.

Na avaliação do secretário municipal de Urba-
nismo e Mobilidade, Renato Barandier, a cidade
passa por um processo histórico de transforma-
ção que reflete o espírito do Executivo.

— Já se passaram 25 anos de vigência do atual
Plano Diretor, estávamos 15 anos atrasados no
processo de atualização das diretrizes urbanas.
Buscamos a maior transparência possível e esta-
mos ajustando a nova lei à agenda urbana da Or-
ganização das Nações Unidas — ressaltou o
secretário.

Também estiveram presentes o secretário de
Habitação e Regularização Fundiária, Beto da
Pipa; o subsecretário de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel
Mello Cunha; o deputado estadual Flávio Sera-
fini (PSOL); e os vereadores Anderson Pipico,
Bira Marques, Carlos Jordy, João Gustavo,
Leandro Portugal, Paulo Eduardo Gomes,
Paulo Velasco, Ricardo Evangelista e Talíria Pe-
trone; entre outros.

Algumas das propostas 
apresentadas pela sociedade
l Criação de zona pesqueira no Aterro da
Praia Grande;

l Implantação de Zona de Especial Interesse
Social na Praia Grande;

l Reformulação da área de interesse turístico
da Ponta da Areia;

l Zona de Interesse Social na área da Rua
São José (Caramujo);

l Zona de Preservação Cultural no Horto do
Fonseca;

l Criação de Área de Interesse Urbano no
Engenho do Mato;

l Área de Interesse Pesqueiro nas praias de
Adão e Eva;

l Preservação do entorno das lagoas da Re-
gião Oceânica;

l Área de Interesse Turístico nas fortificações
militares;

l Área de Interesse Agrícola em Pendotiba;

l Preservação do Morro do Gragoatá

 Diretor Urbano tem
final marcada para 29/11
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Em pauta
lei contra o
assédio a 
mulheres

A Pauta do Mês de setembro da Câmara
de Vereadores fez a leitura de 520 instru-
mentos legislativos. Entre eles estavam
244 Indicações Legislativas propondo me-
lhorias em diversos bairros e serviços; 104
ofícios da Secretaria Municipal de Gover-
no; 44 Moções de Congratulação e Aplau-
so; e 84 telegramas remetidos à Câmara.
Da pauta também fizeram parte 19 Reque-
rimentos de informação; 15 Projetos de
Lei; sete Projetos de Decreto Legislativo;
dois Processos e um comunicado.

Lei contra assédio sexual
Dentre os projetos de lei aprovados está o
de número 14/2017, da vereadora Talíria
Petrone, também assinado pelo vereador
Paulo Eduardo Gomes, dispondo sobre me-
didas de prevenção e combate ao assédio
sexual a mulheres nos meios de transporte
coletivo em Niterói.

Aprovada a lei, será instituída a realização
de campanha permanente contra o assé-
dio sexual nos ônibus e estimuladas ações
afirmativas, educativas e preventivas ao
assédio sexual e à violência contra a mu-
lher, sofridos no interior destes veículos.

Diz, ainda, o texto que deverão ser afixa-
dos  pelas empresas de transporte coletivo
e pelo poder público adesivos nos termi-
nais e no interior dos coletivos, contendo
orientações acerca das medidas a serem
adotadas pelas vítimas de assédio sexual,
para identificação do agressor e para efe-
tivação da denúncia perante as autorida-
des competentes, bem como peças publi-
citárias acerca da temática tratada neste
projeto.

As câmeras de vídeo monitoramento e o
sistema GPS dos ônibus, quando existen-

tes, deverão ser disponibilizadas para
identificação dos assediadores e do exato
momento do abuso sexual.

— O Poder Público Municipal deverá dis-
por de canal de comunicação para o rece-
bimento de denúncias de abuso sexual no
ônibus, podendo, para tanto, se utilizar de
telefone, serviços de mensagens ou ou-
tros meios eletrônicos disponíveis na In-
ternet, com ampla divulgação nos ônibus
e espaços públicos do referido canal de
denúncia, resguardando o direito ao ano-
nimato. Infelizmente, há uma cultura de
não denunciar condutas dessa natureza,
principalmente no transporte público, em
função da dificuldade de se identificar o
agressor, pela falta de testemunhas ou
mesmo pelo desconhecimento do órgão
apropriado para efetuar o procedimento
— destaca a autora do projeto de lei.

Na presença de dezenas de lideranças comuni-
tárias, o presidente da Câmara de Niterói, Pau-
lo Bagueira, deu posse ao petista Anderson Jo-
sé Rodrigues, o Pipico, que assume a vaga do
também suplente, Gabriel de Oliveira Rodri-
gues (PTB), que apresentou um pedido de li-
cença de seu mandato.  Gabriel deveria entrar
na vaga de Renatinho da Oficina (PTB) que as-
sumiu a Regional do Rio do Ouro.

Pipico, como é conhecido, tem 46 anos e milita
nos movimentos sociais e comunitários, tendo
sido secretário de Participação Social do pri-
meiro governo do prefeito Rodrigo Neves.

Também presidiu o diretório municipal do PT
de Niterói e atuou no governo do ex-prefeito
Godofredo Pinto, que esteve presente à soleni-
dade; assim como o deputado estadual Wal-
deck Carneiro (PT); a secretária de Assistência
Social e vereadora licenciada, Verônica Lima; o
secretário de Governo, Vitor Junior; e a chefe
de Gabinete da Prefeitura de Niterói, Barbara
Siqueira.

Pai de um casal de filhos e pri-
mogênito de quatro irmãos, Pi-
pico tem 46 anos e concorreu
pela primeira vez a um cargo
eletivo. Obteve 2.053 votos, fi-
cando como segundo suplente
da Coligação PT/PTB. Seu
mandato será centrado nas
causas populares e nos movi-
mentos comunitários.

— Chego aqui numa caminhada de tropeços e
acertos, mas nessa nova etapa da minha vida
política, tenho o dever de agradecer ao movi-
mento comunitário de Niterói que precisa for-
mar novas lideranças. Agradeço a presença de
todos e, em especial, aos meus país, Adilson e
Maria das Graças, meus filhos e a minha neta
— disse.

Mais um suplente
toma posse na Câmara

Projeto de lei institui campanha permanente contra assédio sexual nos ônibus e cria canais para denúncias

Pipico toma posse em ato prestigiado por seus correligionários petistas
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A primeira audiência pública legislativa para
discutir o Plano Plurianual (PPA) para o perío-
do de 2018 a 2021 foi realizada na Câmara.
Organizada pelo presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira, Controle e Orçamen-
to, vereador Carlos Macedo, contou com a
presença da subsecretária de Planejamento,
Modernização de Gestão e Controle, Marília
Ortiz, representando o Poder Executivo. O
PPA estabelece as metas e prioridades da
Administração Pública para os próximos
quatro anos.

— O PPA traduz para a sociedade os
compromissos do governo e mantém
coerência com os demais instrumentos
de planejamento, como as leis de Diretri-
zes Orçamentárias e o Orçamento Anual
— explicou a subsecretária Marília.

Outras duas audiências públicas,
também abertas à participação po-
pular, serão agendadas pela Co-
missão. Do encontro também
participaram os vereadores An-
derson Pipico, Bruno Lessa, João
Gustavo, Milton Cal, Paulo Eduar-
do Gomes, Paulo Velasco e Talíria

Petrone, entre outros.

Também integram a Comissão de Or-
çamento os vereadores Betinho, na vice-

presidência; e Bruno Lessa, Paulo Eduar-
do Gomes e Bira Marques, como mem-
bros efetivos. O PPA tramita na Câmara
através da Mensagem-Executiva 16/2017
e pode ser consultado na integra através
do site do Legislativo acessando
www.camaraniteroi.rj.gov.br.

PPA tem
metas para 

investir até
ano de 2021

Marília Ortiz, subsecretária de Planejamento, apresenta o Plano Plurianual na audiência presidida por Macedo

Sessão solene marcou os 27 anos do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e os 24 anos do Fórum DCA Niterói (Fórum
Permanente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente). O ato foi con-
duzido pela presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, da Criança e do Adoles-
cente da Casa, Talíria Petrone (PSOL), e
contou com a presença do presidente da
Câmara, vereador Paulo Bagueira (SDD),
e dos vereadores Atratino Cortes (PMDB) e
Paulo Eduardo Gomes (PSOL).

Entre os representantes do Fórum participa-
ram da mesa Ana Ribeiro, Alexandre Nasci-
mento e Luiza Perpétuo, Leila Tacyla Falck

Vieira, integrante do 1º Conselho Tutelar de Ni-
terói também teve assento. Para Alexandre
Nascimento o Fórum tem papel preponderan-
te, pois “busca fortalecer o estatuto, elege con-
selheiros e fomenta os debates sobre o tema”.
Os signatários da Frente deverão priorizar a

proteção e o socorro às crianças em qualquer
circunstância; promover o atendimento nos
serviços públicos; dar preferência a formula-
ção das políticas públicas sociais e destinar re-
cursos para as áreas relacionadas com prote-
ção à criança e ao adolescente.

27 anosdo
ECA na Câmara 

Ana Ribeiro, Paulo Bagueira, Talíria Petrone e Leila Tacyla Falck na sessão solene pelos 27 anos do ECA

Segurança
2018 – R$ 754 milhões

2019 – R$ 791 milhões

2020 – R$ 775 milhões

2021 – R$ 674 milhões

Total – R$ 2 bilhões

Educação
2018 – R$ 193 milhões

2019 – R$ 208 milhões

2020 – R$ 228 milhões

2021 – R$ 276 milhões

Total – R$ 906 milhões

Saúde
2018 – R$ 235 milhões

2019 – R$ 249 milhões

2020 – R$ 251 milhões

2021 – R$ 261 milhões

Total – 997 milhões

Total de 
investimentos
R$ 5,40
bilhões

Previsão para 2018 / 2021
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Medalha  
Albert Sabin é
entregue à

diretora do CHN A médica Ilza Fellows com a Medalha Albert Sabin ao lado dos vereadores Bira Marques e Paulo Bagueira

Em 2016 a Região da Grande Niterói registrou
13.215 casos de violência contra mulheres. Em
todo o Estado do Rio de Janeiro, 4.013 foram
vítimas de estupro, uma média de uma mulher
estuprada a cada duas horas. Desse total, mais
de 55% tem até 14 anos de idade. Em Niterói,
387 mulheres registraram queixa de estupro ano
passado, pelo menos uma por dia. 

Esses números foram revelados durante au-
diência pública da Comissão de Direitos Huma-
nos, da Criança e do Adolescente da Câmara,
presidida pela vereadora Talíria Petrone.

Participaram da mesa presidida por Talíria, a re-
presentante do Núcleo de Estudos e Etnia
Negra da Universidade Federal Fluminense
(UFF), Isabel Cruz; da ONG Ações Afirmativas
em Direito e Saúde, Leila Adesse; da Secreta-
ria Municipal de Saúde, Odila Curi; e represen-
tantes dos hospitais Universitário Antônio Pedro
e Azevedo Lima, entre outros.

— Precisamos efetivar o mapeamento da vio-

lência e fomentar a interação entre os diversos
órgãos que lidam com a questão em Niterói.
Saber como acolher e atender mulheres vítimas
de estupro é um desafio para todos nós. Vamos
lutar para instituir o aborto legal no Sistema
Único de Saúde — disse a vereadora Talíria Pe-
trone. 

A representante da Secretaria de Saúde infor-
mou que, em 2016, apenas um caso de morte
materna em consequência de gravidez foi re-
gistrado em toda a Rede.

— Em anos anteriores eram bem maiores. No
mês dedicado à mulher promovemos debates
sobre o aborto legal, o que tem sido positivo. No
entanto, a pressão e a resistência da sociedade
ainda são muito grandes. Temos avanços, mas
há muito o que se fazer. Estamos capacitando
a rede para atender as demandas — revela
Odila Curi.

Mulheres
vítimas de
violência

A diretora do Complexo Hospitalar Niterói
(CHN), a médica Ilza Boeira Fellows, re-
cebeu a Medalha Albert Sabin, honraria
outorgada pela Câmara de Vereadores de
Niterói para médicos e profissionais da
área da saúde. A solenidade aconteceu no
gabinete do presidente Paulo Bagueira e
contou com a presença de funcionários do
CHN, parentes e amigos da homena-
geada.

— É uma honra receber essa homenagem
da Câmara, mas eu a divido com todos os
meus colaboradores. Os que já trabalha-
ram comigo, os que trabalham e também
aqueles que vão trabalhar — disse Ilza ao
ser condecorada. 

Paulo Bagueira falou sobre a importância

do CHN para Niterói, principalmente agora
quando ele se prepara para ser o maior
complexo de saúde do Estado do Rio.

— Estive junto com os meus colegas na
inauguração do novo espaço do CHN que
passará a contar com mais 328 leitos, além
de abrir, nesta nova fase, 800 novas vagas
de emprego — afirmou Bagueira.

Presentes à solenidade, os vereadores Ro-
drigo Farah, Bira Marques, João Gustavo e
Paulo Henrique Oliveira, enalteceram o tra-
balho realizado pelo CHN em Niterói.

— Venho destacando a importância de Ni-
terói contar com uma faculdade particular
de Medicina, já que tem a Universidade
Federal Fluminense como um grande cen-

tro público de formação profissional, e
acredito que a doutora Ilza poderá contri-
buir muito nessa discussão — disse Farah,
que também é médico.

Bira Marques ressaltou os benefícios que a
ampliação do CHN proporcionará a Niterói.

— Além da geração de emprego na área
da saúde, a ampliação do CHN possibili-
tará ao complexo oferecer um maior nú-
mero de convênios com planos e
seguros-saúde, beneficiando uma expres-
siva parcela da população de Niterói.
Some-se a isso a tecnologia de ponta que
passa a ser oferecida pelo CHN, que se
transformará no mais moderno serviço de
diagnóstico e de imagem do Leste-Flumi-
nense — disse Bira.

Audiência pública debate a violência contra mulheres



Alunos do Programa Aprendiz Cooperativo vi-
sitaram a Câmara de Vereadores de Niterói,
sendo recepcionados pelo presidente, verea-
dor Paulo Bagueira. Participaram de uma ses-
são plenária simulada, conheceram as depen-
dências do prédio histórico e aprenderam so-
bre a rotina administrativa da Casa. A visita fez
parte do Programa Escola de Democracia que,
semanalmente, leva crianças e adolescentes à
Câmara.

A visita dos alunos fez parte da disciplina “Po-
líticas Públicas”, que compõe a grade curricu-
lar do Programa, realizado pelo Sescoop-RJ
(Serviço Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo no Estado do Rio de Janeiro), de-

senvolvido em parceria com a Unimed Leste
Fluminense. Dois projetos de lei foram apre-
sentados pelos aprendizes. Um, estimulava o
turismo em Niterói e, o outro, a reciclagem de
materiais eletroeletrônicos. As duas iniciativas
foram feitas em grupos durante as aulas, em
que cada estudante buscou informações que
deram subsídios para os documentos.

Bagueira recebeu as propostas e comentou
que todas tinham embasamento, mostrando o
motivo deles escolherem os respectivos te-
mas, que podem muito bem serem levados a
discussão com os vereadores”. Enfatizou a im-
portância dos jovens terem maior preocupação
com a política de sua cidade e do seu país.

— É no município que se formam novas lide-
ranças políticas. É importante que o jovem se
integre à política e que o poder público, por sua
vez, dê mais ouvido e voz a eles — disse.

Durante a sessão simulada o estudante Ma-
theus Batista virou presidente da Casa.

— Achei algo novo e foi bastante estimulante.
Geralmente, ficamos distantes do que é dis-
cutido pelo Poder Legislativo e, como conse-
quência, ficamos sem saber como é o traba-
lho de um vereador. Com essa visita e a ses-
são simulada, entendi como é o trabalho rea-
lizado e a importância para a cidade — afir-
mou Matheus.

Grupo de alunos do Aprendiz Cooperativo com o presidente Paulo Bagueira e professoras do programa

Aprendizes
veem como
funciona

o Legislativo
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Os dez anos da Escola Canadense de Niterói
foram comemorados durante sessão solene
realizada na Câmara de Vereadores. O em-
baixador do Canadá no Brasil, Ricardo Savone,
e a cônsul-geral, Evelyne Coulombe, repre-
sentaram o governo daquele país. À mesa prin-
cipal sentaram-se, ainda, os diretores da escola
Yara Tandel e Ricardo Dantas; e os vereadores
Alberto Iecin, o Betinho (que propôs a home-
nagem); e o presidente da Câmara, Paulo Ba-
gueira. A partir de agora a Escola Canadense
é a primeira credenciada no Brasil a oferecer a
grade curricular brasileira e canadense.

Após rigoroso processo de avaliação, realizado
pelo governo do Canadá, foi reconhecida como
uma canadian school off-shore . A partir de
2018, todos os seus alunos receberão certifi-

cado emitido pelo governo do Canadá e, ao
final do ensino médio, receberão o dual di-
ploma, pelo Brasil e pelo Canadá. Para o em-
baixador Savone atrair o estudante brasileiro
tem sido uma prioridade em seu país.

— O Canadá dá ao estudante o direito ao de-
safio, estimulando o desejo de ir adiante. Mais
de 30 mil estudantes brasileiros participaram
de intercâmbio conosco nos últimos anos. O

Brasil tem um grande desafio educacional a ser
trilhado — ressaltou Ricardo Savone.

Ao receber Moção de Congratulação e
Aplauso, entregue pelo vereador Betinho, a di-
retora Yara Tandel lembrou a dedicação de
“alunos, pais e funcionários que nunca deixa-
ram de acreditar nos ideais da criação de
nossa escola. Hoje, 93% de nossos professo-
res são bilíngues —  disse Yara.

Dez anos da
Escola Canadense
de Niterói

Bagueira, Evelyne Coulombe, Ricardo Dantas, Yara Tandel, Betinho e o embaixador canadense Ricardo Savone
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Atratino Cortes Coutinho Neto, é autor
da Indicação Legislativa, protocolada
com o número 2.327/2017. Através
dessa medida o vereador sugere ao
Poder Executivo Municipal a realização
de troca de lâmpada da Rua General Sil-
vestre Rocha, próximo ao número 45,
em Icaraí. 

O vereador justifica que a falta de ilumi-
nação adequada tem propiciado a ação
de marginais e a prática de assaltos.
Atratino, que preside a Comissão Per-
manente de Urbanismo, Obras, Serviços
Públicos, Transportes e Trânsito da Câ-
mara de Vereadores, junto com a Co-
missão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade, está orga-
nizando todas as 11 audiências públicas
para debater o Plano Diretor Urbano e
Niterói.

Ele, que já ocupou a Secretaria Munici-
pal de Habitação e Regularização Fun-
diária de Niterói, esteve, recentemente,
em Brasília, acompanhado do atual se-
cretário, o vereador licenciado Beto da
Pipa (PMDB). Foi levar ao Ministério das
Cidades, reivindicações sobre os em-
preendimentos populares Bento Pes-
tana e Vivendas do Fonseca.

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
é autor do Projeto de Lei 117/2017 que
cria o programa "Pedalando e gerando
energia limpa", que tem por objetivo a
instalação de bicicletas ergométricas
geradoras de energia em praças do Mu-
nicípio que possuam zeladoria.

A energia gerada deverá ser armaze-
nada em baterias que permitam seu
aproveitamento na iluminação das pró-
prias praças e logradouros em seu en-
torno, além de outras finalidades úteis
aos usuários, que venham a ser defini-
das pelo Poder Público, propõe o ve-
reador.

O Executivo poderá firmar convênios ou
termos de parceria com universidades e
empresas, públicas e privadas, para o
desenvolvimento e produção de bicicle-
tas que atendam aos objetivos desta Lei. 

Em sua justificativa, o vereador Paulo
Bagueira esclarece que “o uso dessas
bicicletas, além de promover a saúde
dos seus usuários, poderá colaborar
com o meio ambiente, por ser fonte de
energia limpa, e ajudar na iluminação
pública de praças e ruas do seu en-
torno”.

Anderson Pipico (PT) Atratino (PMDB) Bagueira (SDD)

2621-0505
Gabinete 47

2620-3179
Gabinete 22

2613-6765 
Gabinete 36

Anderson José Rodrigues, o Pipico, nas-
ceu em 8 de março de 1971, na vizinha
São Gonçalo. É casado e pai de dois fi-
lhos: Anderson, de 24 anos, e Ariane, de
20. Durante 26 anos morou em Várzea
das Moças e atualmente reside no Badu.

Com ensino médio completo, iniciou o
curso de Direito, na Faculdade Estácio de
Sá. Homem de partido, foi candidato pelo
PT, recebendo 2.053 votos. 

Ligado aos movimentos comunitários, Pi-
pico já presidiu o Conselho de Represen-
tantes da Federação das Associações de
Moradores de Niterói, a Federação das
Associações de Moradores do Estado do
Rio de Janeiro e o Diretório do PT da ci-
dade. Foi secretário de Relações Institu-
cionais e de Participação Social e
subsecretário de Orçamento Participativo
de Niterói e sub de Assistência Social de
Maricá. 

Típico representante do chamado Movi-
mento Social Organizado, diz que pre-
tende “contribuir efetivamente para
melhorar a vida das pessoas nas comuni-
dades”. Anderson Pipico assume como su-
plente em sua primeira eleição disputada
pelo partido ao qual se mantém fiel. 
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Ubirajara Bento Marques, o Bira, é autor
do Projeto de Lei 146/2017 sobre a obri-
gatoriedade dos hipermercados, super-
mercados e demais estabelecimentos
comerciais higienizarem os carrinhos de
compras, cestas e demais utensílios dis-
ponibilizados aos clientes. 

A higienização adequada dos equipa-
mentos deverá ser feita a cada 24 horas
ou em períodos menores, quando cons-
tatada sua necessidade. Deverão ser uti-
lizados os meios técnicos, mecânicos e
físico-químicos adequados à completa
esterilização, de forma a livrar os carri-
nhos e cestas de bactérias, fungos e de-
mais agentes patogênicos nocivos à
saúde humana. 

Carrinhos com assentos de bebê
devem,  além de higienizados, conter
um descartável de contato a fim de que
o bebê ou criança não entre em contato
direto com o assento. O descumpri-
mento das normas estabelecidas nesta
lei sujeitará o estabelecimento infrator à
multa de R$ 500 na primeira infração e
autuação. O Poder Executivo regula-
mentará esta lei, no que couber, no
prazo de 60 dias, contados de sua pu-
blicação.    

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
através do Projeto de Lei 228/2015 institui
o Programa Municipal de Apoio e Promo-
ção do Esporte, cria o Fundo Municipal de
Incentivo ao Esporte, o Certificado de In-
centivo Fiscal ao Esporte e o Selo de
Compromisso com o Esporte. 

O objetivo da proposta é estimular, de-
senvolver e fomentar, por meio de ações
articuladas e integradas de entidades e or-
ganizações esportivas e sociais, pessoas
físicas ou jurídicas e órgãos públicos, a
busca de iniciativas que garantam meios
de autogestão e autofinanciamento do
segmento esportivo – associações, orga-
nizações, ligas, clubes esportivos e atle-
tas, com domicílio em Niterói há, pelo
menos, dois anos. 

Entre as metas estão a formação esportiva
de base de escolinhas de iniciação para atle-
tas; manutenção de selecionados e equipes
que representam Niterói em campeonatos,
torneios e eventos esportivos de âmbito re-
gional, estadual, nacional e internacional;
manutenção de atletas que disputem moda-
lidades olímpicas e paralímpicas; realização
de eventos esportivos que destaquem o Mu-
nicípio; e outras atividades que se enqua-
drarem aos objetivos desta Lei. 

Betinho (SDD) Bira Marques (PT)

2613-6797
Gabinete 89

2613-5126
Gabinete 11

Bruno Bastos Lessa é autor do Projeto
de Lei 150/2017 pelo qual declara Jeru-
salém cidade irmã de Niterói, para o for-
talecimento dos laços de amizade entre
os povos. 

Esta declaração servirá como base para
acordos e programas, a fim de fomentar os
intercâmbios sociais, culturais e científicos. 

Representantes das duas cidades pro-
moverão, na esfera de suas atribuições,
as medidas indispensáveis à concreti-
zação dos objetivos visados por esta lei. 

O Artigo 4º institui a Semana Municipal de
Celebração da Amizade Niterói-Jerusa-
lém, a ser realizada anualmente na se-
gunda semana do mês de abril. “Existem
cidades únicas no mundo. Nova York, com
seus arranha-céus e sua vida agitada;
Paris, reúne charme e sofisticação; o Rio
mescla a beleza natural ao cotidiano ur-
bano. Jerusalém é uma dessas cidades, o
moderno se mistura ao antigo como em
poucos lugares no mundo e, no caso de
Jerusalém, o antigo tem mais de mil anos!
Mantendo a fachada de pedra em suas
construções, a arquitetura moderna con-
vive ao lado de construções milenares”,
ressalta o vereador Bruno Lessa.

Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 211



10 – Setembro de 2017

Carlos Macedo (PRP)

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, líder
do Governo na Câmara, é autor do Pro-
jeto de Lei 77/2006 que institui em Nite-
rói o Dia do Amigo. O Artigo 1º define
que a data será comemorada, anual-
mente, no dia 20 de setembro. 

Em sua justificativa o vereador diz que
“o Dia do Amigo pretende promover a
afetividade e a aproximação entre pes-
soas, de que tanto se carece no mundo
de hoje. É a oportunidade de se criar
agenda positiva, incentivando o cresci-
mento da autoestima das pessoas, pro-
movendo o encontro entre os amigos e
a oportunidade de dar presentes”. 

Cal acrescenta que esta também é uma
iniciativa que visa “reerguer a autoes-
tima das pessoas do nosso Estado do
Rio de Janeiro e uma oportunidade
ímpar para a retomada da valorização
da população, no processo de mobiliza-
ção nacional, em torno do amigo, que
todos nós temos. É amigo o nosso pai, o
nosso irmão, demais familiares e paren-
tes e, principalmente, aquelas pessoas,
que não tendo nenhum vínculo de pa-
rentesco, foram escolhidas por nós,
para serem nossas amigas”, diz o ve-
reador.

Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior,
o Carlos Jordy, é autor do Projeto de Lei
139/2017 sobre a proibição da divulga-
ção e o acesso de crianças e adolescen-
tes a imagens, objetos, áudios, textos
pornográficos ou obscenos através do
Programa Infância sem Pornografia. 

Esta lei trata do respeito dos serviços mu-
nicipais à dignidade especial de crianças
e adolescentes, e em condição de espe-
cial fragilidade psicológica. Diz o Artigo
2º que, incumbe à família criar e educar
seus filhos, crianças ou adolescentes. Os
pais ou responsáveis têm o direito a que
seus filhos menores recebam a educação
moral e religiosa que esteja de acordo
com suas convicções. 

Órgãos ou servidores públicos municipais
podem cooperar na formação moral de
crianças e adolescentes, desde que, pre-
viamente, apresentem às famílias o ma-
terial pedagógico, cartilha ou folder que
pretendem apresentar ou ministrar em
aula ou atividade. Considera-se porno-
gráfico ou obsceno áudio, vídeo, imagem,
desenho, objeto tátil, texto escrito ou lido,
cujo conteúdo descreva ou contenha pa-
lavrões, erotismo ou órgãos genitais, re-
lação sexual ou ato libidinoso.

Carlos Alberto de Macedo é o autor do
Projeto de Lei 1.119/2017 que inclui, no
calendário oficial de eventos do municí-
pio de Niterói, o Dia Municipal do Pastor
Evangélico. 

Se aprovado o projeto será comemo-
rado, anualmente, no segundo domingo
de junho. Na semana da data citada, o
Poder Legislativo realizará sessão so-
lene para homenagear os pastores evan-
gélicos do município. 

Em sua justificativa o vereador ressalta
que “não podemos nos esquecer do
papel importante do pastor evangélico,
que não se trata de um profissional
evangelista, mas sim, de um oficio de sa-
cerdócio em constante renúncia por
amor a Cristo, sendo manifestado em
suas obras em favor do próximo, ge-
rando benefícios sociais para nossa ci-
dade. O pastorado é algo que o Livro
Sagrado, o maior livro de todos os tem-
pos, a Bíblia, declara muito bem ao en-
sinar que ‘pastor é algo dado pelo
próprio Deus: Eu vos darei pastores’.
Portanto, este Projeto de Lei reconhece
a importância do pastor evangélico, dig-
nifica e institui o seu dia no município de
Niterói”. 

Carlos Jordy (PSC)Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 44

2621-3113
Gabinete 23 

2618-0480
Gabinete 50
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Emanuel Rocha (SDD) João Gustavo (PHS)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha apre-
sentou o Projeto de Lei 95/2017 que visa
regulamentar o serviço de transporte tu-
rístico de passageiros por meio de trici-
clo automotor de cabine fechada tuk-tuk. 

O transporte por meio de triciclo automo-
tor de cabine fechada é destinado exclu-
sivamente ao turismo, ficando vedada
qualquer outra atividade diversa. O itine-
rário ficará restrito às áreas consideradas
de interesse turístico e a orla da cidade
de Niterói e será estabelecido local es-
pecífico para embarque e desembarque
de passageiros, ficando expressamente
proibido o embarque e desembarque de
passageiros durante o trajeto, seja a que
título for, sob pena de cassação da auto-
rização. Todo conteúdo de divulgação a
ser apresentado durante o itinerário ao
passageiro deverá ser submetido a ava-
liação e eventual aprovação da Niterói
Esporte Lazer e Turismo (Neltur), sendo
vedada a inserção de publicidade de ter-
ceiros ou a exploração comercial do es-
paço publicitário por terceiros. 

O tuk-tuk é um veículo automotor adap-
tado de motocicleta, o qual é adicionado
uma cabine, capaz de transportar até
dois passageiros.

João Gustavo Braga Xavier Pereira é
autor do Projeto de Lei 135/2017 que ga-
rante a inclusão dos portadores de visão
monocular nos programas sociais do Mu-
nicípio e a reserva de vagas em concur-
sos públicos. 

Para fins dos direitos assegurados pela
Lei Orgânica de Niterói, o Município re-
conhece a pessoa com diagnóstico de
visão monocular como portadora de de-
ficiência. As pessoas portadoras de
visão monocular serão incluídas, pelo
Município, nos programas sociais, nos
de qualificação profissional e de inserção
no mercado de trabalho, por ele direta-
mente desenvolvidos ou através de con-
vênios. 

A inclusão no mercado de trabalho le-
vará em conta, necessariamente, sua
formação técnica para o exercício da
função. Fica garantida reserva, às pes-
soas portadoras de visão monocular, de
vagas nos concursos públicos para
preenchimento de cargos ou empregos
nos quadros da Administração Direta e
Indireta do Município. Não haverá re-
serva de cargos ou empregos em comis-
são e às carreiras que exigirem aptidão
plena dos candidatos.

2620-7313
Gabinete 80

2613-6718
Gabinete 82

Leandro Portugal (PV)

Leandro Portugal Franzen de Lima apre-
sentou o Projeto de Lei 151/2017 que re-
gulamenta o uso de espaços públicos
situados na orla, nas praças, nos parques
e nas outras áreas verdes para fins de
orientação e treinamento, em caráter re-
gular, de atividades esportivas em gru-
pos, por assessorias e profissionais de
Educação Física de Niterói. 

Inclui-se, além das práticas esportivas, a
prática de exercício físico, assim enten-
dida como toda atividade física planejada,
estruturada e repetitiva, que tem por obje-
tivo a melhoria e a manutenção de um ou
mais componentes da aptidão física. 

É permitido o uso de espaços públicos
para a orientação, o acompanhamento e
treinamento de atividades esportivas por
assessorias ou profissionais de Educa-
ção Física, desde que não resultem em
obstáculo ou prejuízo ao livre trânsito de
pedestres, ao usufruto desses espaços e
de seus equipamentos pela coletividade
e à preservação ambiental e do patrimô-
nio público. Para a prestação dos servi-
ços deverá o profissional solicitar
autorização ao Poder Executivo, sob a
responsabilidade da Secretaria  Munici-
pal de Esporte. 

2620-0196
Gabinete 35
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Paulo Henrique (PPS)

Leonardo Soares Giordano é autor do
Projeto de Lei 160/2017 que inclui no ca-
lendário oficial de eventos de Niterói, o
Dia Municipal Encontro nas Águas, a ser
comemorado no dia 29 de dezembro de
cada ano. 

No decorrer de dezembro, o Poder Le-
gislativo deverá realizar sessão solene
para homenagear os povos tradicionais
de matriz africana, inclusive seus repre-
sentantes e lideranças religiosas. 

“Todo ano os povos seguidores de reli-
giões de matriz africana realizam culto
a suas divindades no réveillon, todavia
com a superlotação e os perigos à vida
proporcionado pela queima de fogos
criou muita dificuldade para realização
das homenagens, que acontecem a cen-
tenas de anos, principalmente a Ye-
manjá, tida na cultura afro brasileira
como a Rainha do Mar, acompanhada
de uma carreata do Centro de Niterói
até a orla da Praia de Icaraí”, diz Gior-
dano. O Encontro nas Águas, refere-se
ao resgate da tradição do povo de ma-
triz africana em ir as praias do Brasil no
final de ano para agradecimento e pe-
dido de boas-vindas e prosperidade no
ano vindouro.

Paulo Henrique da Silva Oliveira é autor
do Projeto de Lei 153/2017 que institui o
Programa Interdisciplinar de Participação
Comunitária para Prevenção e Enfrenta-
mento à Violência nas Unidades de Edu-
cação da Rede Pública de Niterói. 

São objetivos do Programa formar grupos
de trabalho para atuar na prevenção da
violência nas unidades de educação; de-
senvolver ações educativas e de valori-
zação da vida, dirigidas às crianças,
adolescentes e à comunidade; formar
profissionais para capacitar a unidade de
educação para construir-se em núcleo de
valorização da vida e de uma cultura de
paz; e implementar ações voltadas ao en-
frentamento à violência na unidade de
educação, com vistas a garantir o exer-
cício pleno da cidadania e o reconheci-
mento dos direitos humanos; entre
outros.

“A violência que hoje está instalada não
só em nossa cidade, mas em todo o país
tem sido o foco de constantes debates
dessa egrégia casa, sendo pauta de vá-
rios dos edis, e vem sendo unânime a
opinião de que a melhor forma de en-
frentamento à violência é a educação”,
diz o vereador.

Leonardo Giordano (PCdoB)

2620-6754
Gabinete 87

2620-4729
Gabinete 21

Paulo Eduardo Gomes, diante da pro-
posta de construção de um shopping
center na Avenida Marquês do Paraná,
levanta dúvidas quanto à legalidade da
obra pretendida. 

“Analisando o projeto e comparando com
a legislação municipal, identificamos a
ilegalidade praticada a partir da emenda
da Comissão de Urbanismo da Câmara
que, em 2016, de forma praticamente
clandestina, aprovou uma redução
enorme Área de Preservação Perma-
nente do Morro do Arroz”, diz Paulo
Eduardo. 

Segundo ele, a emenda, que foi apre-
sentada pelo vereador Beto da Pipa a pe-
dido do prefeito, cria uma falsa faixa de
amortecimento naquela área. 

“Falsa porque faixa de amortecimento
deve ser criada no entorno de uma área
de proteção, antes dela, mas a emenda
na verdade criou uma faixa de amorteci-
mento dentro da Área de Proteção Per-
manente, violando não apenas o Código
Florestal, mas o próprio Plano Urbanís-
tico da Orla da Baía, que também deli-
mitou a APP do Morro do Arroz”, ressalta
o vereador.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72
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Paulo Velasco (PTdoB) Ricardo Evangelista (PRB)

Paulo Fernando Gonçalves Velasco é autor
da Indicação Legislativa 2.581/2017 pela
qual sugere ao Poder Executivo Municipal
que providencie, junto á Secretaria Munici-
pal de Conservação (Seconser), o serviço
de vacol para a Travessa Mato Grosso, nú-
mero 31, no bairro do Badu.

O vereador justifica que “esta rua se en-
contra em péssimo estado, dificultando a
passagem de veículos prestadores de
serviços e também a passagem dos pe-
destres”. 

É do vereador Paulo Velasco também a In-
dicação 2.580/2017 solicitando ao prefeito
Rodrigo Neves (PV) que providencie, junto
a Seconser, a troca de lâmpadas na Tra-
vessa das Flores, ao lado do número 6 e
em frente ao número 27, localizada no
bairro do Badu. 

Em sua justificativa ressalta que “a propo-
sição, visa atender as reivindicações dos
moradores da localidade, pois as lâmpadas
se encontram queimadas ocasionando
assim dificuldade de locomoção e perigo ao
transitar a noite”. O vereador Paulo Velasco
preside a Comissão Permanente de Fisca-
lização das Fundações Municipais, Autar-
quias e Empresas Públicas.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é
autor do Projeto de Lei 86/2010 para
que a coleta, a reciclagem, o tratamento
e descarte final de resíduos ou lixo tec-
nológico no Município de Niterói devam
ser realizados de forma a mitigar os im-
pactos ambientais negativos e garantir
um meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem como, a partir daí, cooperar
com a promoção de medidas de geração
de emprego e defesa da saúde pública. 

Para efeitos desta lei, são considerados
resíduos ou lixo tecnológico: computa-
dores e seus componentes ou acessó-
rios, como gabinete, placas mãe,
memórias, processadores, HD, modem,
monitor, teclado, mouse, cabos de força,
display, impressoras e auto-falantes,
entre outros. 

São também lixo televisores e seus
componentes, como tubos de imagem,
válvulas, transistores, seletores, eletro-
dos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos;
baterias, condensadores, resistências,
bobinas, diodos, potenciômetros, tran-
sistores, transformadores, relés, diodos,
válvulas e todos os outros componentes
eletrônicos não especificados na pre-
sente lei. 

Ricardo Evangelista Lirio é autor do Projeto
de Lei 157/2017 que institui a Festa da Fa-
mília nas igrejas presbiterianas de Niterói, a
ser realizada no terceiro sábado do mês de
agosto, ficando incluída no Calendário Ofi-
cial de Niterói. 

A festa organizada pela Igreja Presbiteriana
de Niterói, há mais de 50 anos, reúne uma
média de público de 700 a mil pessoas, apro-
ximadamente, em cada evento anual. 

“A Festa da Família realiza-se, a cada ano,
sem a interveniência do poder público. A es-
trutura do evento é oferecida pela igreja,
seus membros doam os produtos que são
comercializados durante a festa, ficando toda
a arrecadação direcionada aos trabalhos so-
ciais da Instituição. 

A Prefeitura de Niterói ainda não colabora
com sua realização, fato este que pode e
deve ser reconsiderado, identificando a im-
portância e tradição do evento, colaborando
nos serviços de segurança, limpeza, manu-
tenção e apoio logístico para o conforto dos
participantes, visitantes e autoridades”, lem-
bra o vereador. O sítio, onde é realizada a
festa é chamado carinhosamente pelos jo-
vens e adolescentes de acampamento e
está localizado em Rio do Ouro.

Renato Cariello (PDT)

2613-6782
Gabinete 51

2620-7935
Gabinete 67

2620-0842
Gabinete 10
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Talíria Petrone (PSOL)

Talíria Petrone Soares é autora do Pro-
jeto de Lei 132/2017 que proíbe o uso
do sistema biométrico no transporte pú-
blico municipal. 

Para fins desta lei, são considerados
biométricos os seguintes métodos de
identificação de passageiros: reconhe-
cimento de impressão digital e da face;
identificação pela íris; reconhecimento
pela retina e de voz; geometria da mão;
reconhecimento da assinatura e da digi-
tação; e tecnologias futuras, tais como
exame de odores e salinidade do corpo
humano, padrões das veias por imagem
térmica e análise de DNA. 

Os arquivos mantidos pelas concessioná-
rias com os dados biométricos cadastra-
dos pelos passageiros deverão ser
destruídos no prazo máximo de 30 dias
após o início de vigência da lei. “O sistema
biométrico começou a ser utilizado no
transporte público de Niterói, com fins de
identificação dos passageiros portadores
de gratuidade, no dia 5 de maio de 2014.
Desde então, tudo o que se vê são crian-
ças, pessoas com deficiência ou doenças
crônicas e idosos submetidos a métodos
que, não raro, beiram a humilhação pú-
blica”, diz a vereadora.

2620-5074
Gabinete 68

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é autor do Projeto de
Lei 01/2017 que dispõe sobre a instalação
e disponibilização de guichês de caixa rá-
pido nas agências bancárias de Niterói. 

Entende-se como guichê rápido, o caixa fí-
sico localizado dentro da agência bancária,
com o respectivo funcionário, que atenderá,
preferencialmente, clientes que possuam
até dois procedimentos junto àquela agên-
cia, seja pagamento, saque, transferência,
ou qualquer outra modalidade. 

O "caixa rápido" terá caráter preferencial,
podendo ser utilizado para maior quantidade
de operações quando não houver clientes.
As agências e postos de serviços dos esta-
belecimentos bancários de Niterói ficam
proibidos de recusar ou oferecer resistência
ao recebimento de boletos bancários de ou-
tras instituições, e também das contas de
consumo público, como luz, água, telefone e
taxas diversas (municipais, estaduais e fe-
derais) de qualquer valor.

“O projeto tem por objetivo proporcionar
maior conforto aos usuários de serviços
bancários, uma vez que fila em banco é
um transtorno, causa desconforto e dimi-
nui a qualidade de vida dos nossos cida-
dãos”, diz o autor.

Sandro Mauro Lima de Araújo é autor do
Projeto de Lei 138/2017 que dispõe sobre
a reserva de porcentagem de vagas de
emprego em obras públicas para recolo-
cação de pessoas atendidas pela Política
Municipal Sobre Drogas. 

Diz o Artigo 1° que as licitações de obras
públicas municipais, que abram mais de 30
postos de trabalho deverão prever, nos res-
pectivos contratos, que 3% do total de
vagas sejam destinadas à recolocação das
pessoas com critérios específicos. 

Um deles diz que as empresas vencedoras
das licitações ou as que eventualmente vie-
rem a substituí-las, encarregadas pelas
obras deverão informar ao órgão municipal
de políticas sobre drogas acerca de quan-
tas vagas estão disponíveis e para quais
áreas de atuação. 

As pessoas atendidas deverão estar cum-
prindo o seu plano individual de atendi-
mento estabelecido pelo Município e não
estar mais envolvido com o uso de drogas.
Elas ainda devem atender aos requisitos
profissionais estabelecidos pela empresa
encarregada pela obra; cumprir as normas
profissionais estabelecidas pela empresa
contratante.

Sandro Araújo (PPS)

2613-6832
Gabinete 42

2620-3732
Gabinete 69
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Com a presença de dona Déa Lucia, mãe do
ator Paulo Gustavo, que inspirou a persona-
gem principal dos filmes “Minha mãe é uma
peça 1 e 2”, o Projeto Espaço Cinema da Câ-
mara recebeu 130 pessoas para duas sessões
gratuitas extraordinárias. A exibição especial fez
parte das comemorações da Semana do Idoso
em Niterói e contou na plateia com integrantes
do Projeto Gugu, que oferece ginástica gratuita
diariamente nas praças públicas da cidade.

Dona Déa encantou a todos com sua sim-
patia e simplicidade, incorporando a perso-
nagem principal do filme, Ermínia,
referendando o brilhante trabalho do filho.
Também assistiram as exibições a presi-
dente do Projeto Gugu, Regininha Bitten-
court, viúva do médico e ex-vereador Carlos
Augusto Bittencourt, o Gugu; a geriatra Fá-
tima Fernandes Christo, do Point do Idoso
de Icaraí; e a primeira dama do município,
Fernanda Sixel, entre outros.

O Espaço Cinema exibe gratuitamente um
filme por mês no Auditório Cláudio Moacyr
da Câmara. Os próximos filmes serão “Ca-
randiru”, no dia 10 de outubro, e “Tropa de
Elite”, ambos às 17 horas. Cinquenta se-
nhas são distribuídas meia hora antes do
início da sessão. 

O Espaço Cinema da Câmara
de Vereadores encerra a tem-
porada 2017 exibindo o cam-
peão de bilheteria “Tropa de
Elite”, dia 13 de novembro, às
18 horas, no Auditório Cláudio
Moacyr, no segundo andar da
Câmara, com entrada gratuita.

“Tropa de Elite” mostra o dia-a-
dia de um grupo de policiais e
de um capitão do Batalhão de

Operações Especiais (Bo-
pe), representado por
Wagner Moura, que quer
deixar a corporação e ten-
ta encontrar um substi-
tuto para seu posto. 

O longa com cenas de
ação, drama e suspense
tem 1h55min de dura-
ção e é dirigido por José
Padilha.  

A Semana da Pessoa com Deficiência, de
19 a 23 de setembro, foi aberta no Plená-
rio Brígido Tinoco, da Câmara de Vereado-
res. Fez parte do Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência. Presidida pelo
vereador Renato Cariello, contou, à mesa
principal, com a coordenadora de Acessi-
bilidade de Niterói, Tânia Rodrigues; João
Batista Carvalho, primeiro presidente do
Comitê Paralímpico Brasileiro; Miguel Vito-
riano, secretário municipal de Participação
Social; e do vereador Bruno Lessa.

Com o plenário lotado por atletas da Andef
(Associação Niteroiense dos Deficientes
Físicos), professores, familiares e repre-
sentantes de dezenas de entidades afins,
João Batista fez longo relato sobre a histó-
ria do esporte paralímpico no Brasil e so-
bre a importância da Andef.

— Temos que mostrar à sociedade, em to-
das as oportunidades, o quanto o portador
de deficiência é capaz e lutar sempre por
uma cidade mais acessível — disse.

O esporte paralímpico brasileiro surgiu em
1958. No dia 1º de abril daquele ano, o ca-
deirante Robson Sampaio de Almeida, em
parceria com seu amigo Aldo Miccolis,
fundou o Clube do Otimismo, no Rio de
Janeiro. Em 28 de julho, Sérgio Seraphin
Del Grande criou o Clube dos Paraplégi-
cos de São Paulo (CPSP). Em 1959 o gi-
násio do Maracanãzinho, no Rio de Janei-
ro, foi palco do primeiro jogo de basquete-
bol em cadeira de rodas no Brasil. Dez
anos depois, em 1969, o Brasil participou
dos Jogos Parapan-Americanos de Bue-
nos Aires, na Argentina. 

Tânia Rodrigues recebeu, por indicação
de Bruno Lessa, a Medalha Albert Sabin,
descobridor da vacina contra a paralisia in-
fantil. No hall de entrada foi aberta a expo-
sição de quadros do artista Marcelo Cu-
nha, que pinta com o pincel na boca.

Dona Déa assiste o filme em que é personagem
principal interpretada pelo filho Paulo Gustavo

Tropa de Elite no Espaço Cinema

Semana 
da Pessoa com
Deficiência

‘Minha mãe 
é uma peça’ 

na Semana
do Idoso
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Totalmente carente de instrumentos e pontos
de cultura, a Zona Norte de Niterói corre o risco
de perder um capítulo importante de sua histó-
ria cultural. O que restou do prédio que um dia
foi sede do tradicional Colégio Brasil, no Fon-
seca, pode “tombar” literalmente. Um incêndio
atingiu as ruínas do prédio em junho e o de-
sabamento é iminente.

A Comissão de Cultura, Comunicação e Pa-
trimônio Histórico da Câmara, presidida pe-
lo vereador Leonardo Giordano, vai realizar,
no próximo dia 19, às 20 horas, mais uma
audiência pública sobre o tema. A ideia é
declarar o prédio histórico como Patrimô-
nio Cultural da cidade e construir um cen-
tro cultural no local.

— Fizemos diversas visitas técnicas ao local e consegui, com a família
Brasil, que haja a doação do imóvel no caso dele passar por reforma e
ter uso cultural. Seria o primeiro centro cultural de toda a Zona Norte. É
uma batalha justa, que travamos há muitos anos pela preservação. Em
vez de desanimar por causa do incêndio, nós vamos insistir — afirma o
presidente da Comissão de Cultura.

Através da Comissão três pedidos formais estão sendo feitos. A imedia-
ta investigação, pela autoridade policial, das causas do incêndio. Um pe-
dido de visita ao local acompanhando a Defesa Civil, além de solicitar
que o Poder Público Municipal desenvolva projeto formal para requerer
financiamento federal que garanta a reforma e o uso cultural do edifício. 

Para a audiência foram convidados a promotora de Tutela Coletiva de
Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Niterói, Julia de
Miranda e Silva; o neto do fundador do Colégio Brasil, professor Nésio
Brasil; o ex-prefeito de Niterói e também ex-aluno do colégio, Waldenir
de Bragança; a produtora e conselheira cultural de Niterói, Walma Lúcia;
e demais representantes da sociedade civil.

Por ocasião da II Conferência de Cultura de Niterói, foi aprovado o pedi-
do de tombamento e destinação do espaço para implantação de um Mu-
seu Afro Brasileiro no local. Família e moradores do Fonseca, além de

professores e alunos do colégio, lutam por uma destinação merecida e
de importância para a instituição, que faz parte da história e da memória
da cidade.

A história do Brasil
Fundado no município fluminense de Itaocara em 1902, pelo médico e
escritor João Pereira da Silva, o Colégio Brasil foi transferido para o bair-
ro do Fonseca, em Niterói, na década de 1920. Inicialmente funcionou
como um externato para rapazes e, uma década depois, para moças,
até deixar de funcionar, já como colégio misto, em 1985.

Conhecido também como o Palacete de Constantino Pereira de Barros,
o barão de São João de Icaraí, que herdou o colégio do médico Francis-
co da Fonseca Diniz, além de outras terras do território do Fonseca, co-
mo o Horto Botânico, a Penitenciária Vieira Ferreira Netto e o próprio Co-
légio Brasil, onde fixou residência, em 1858.

Localizado na Alameda São Boaventura, no Colégio Brasil estudaram
personalidades como o cantor Roberto Carlos, o músico Sérgio Mendes,
as cantoras Marília Medalha e Teresa Tinoco, o maestro Eduardo Lajes,
o diretor de televisão Moacyr Deriquém e o cineasta Walter Lima Junior,
entre outros.

Colégio Brasil luta para
permanecer na memória

Audiência pública vai debater o destino do prédio do Colégio Brasil, no Fonseca, que pode ser transformado em um novo centro cultural de Niterói


