Ata da 61ª Sessão do
Segundo
Período
Ordinário, da Câmara
Municipal de Campos
dos
Goytacazes,
realizada em 03 de
Dezembro de 2013. –
Aos três dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze
no Plenário “ÁLVARO LOPES VIDAL”, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro, em chamada única, ás dezenove horas e quarenta minutos, assumiu a
Presidência da Mesa dos Trabalhos o Vereador EDSON BATISTA, respectivamente, as
Primeira e Segunda Secretarias os Vereadores, GIL MANHÃES VIANNA JÚNIOR e JORGE
SANTANA DE AZEREDO. Feita a chamada responderam os Edis: ABU NEME JORGE MAKHLUF
NETO, ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO, ALTAMIR BÁRBARA, ÁLVARO
CÉSAR GOMES FARIA, DAYVISON DA SILVA MIRANDA, JORGE SANTANA DE ARAÚJO,
KELLENSON AYRES KELLINHO FIGUEIREDO DE SOUZA, LINDA MARA DA SILVA, MARCOS
WELBER GOMES DA SILVA, MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA, MARIA DA PENHA DE
OLIVEIRA MARTINS, MIGUEL RIBEIRO MACHADO, NILDO NUNES CARDOSO, PAULO CÉSAR
GENÁSIO DE SOUZA, PAULO ROBERTO HIRANO, RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA e
PAULO CÉSAR GENÁSIO DE SOUZA. 21 (Vinte e Um) Edis. 21 (Vinte e Um) Edis. Havendo
número legal e sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos.
As Atas das reuniões anteriores foram lidas e aprovadas sem restrições. Foram justificadas
as ausências dos Legisladores LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, por motivo de saúde de
sua genitora GÈLCIA, CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA, OZÉIAS AZEREDO MARTINS e
JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO, se encontram em Brasília para tratarem de diversas
reinvindicações para o progresso sócio econômico de Campos dos Goytacazes. Para assunto
urgente o Legislador ABDU NEME requereu verbalmente a inversão dos trabalhos, que foi
aprovado por UNANIMIDADE dos Senhores Vereadores presentes a esta sessão plenária.
EXPEDIENTE
FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE AS INDICAÇÕES SIMPLES, DOS LEGISLADORES:
ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO - números: 3768/2013/SEC/CMCG Solicita reforma geral da praça do Parque Lebret, em Guarus; 3769/2013/SEC/CMCG Solicita reforma geral da Praça Cinco de Julho, na Avenida Osvaldo Cardoso de Melo, no
Parque Leopoldina e 3770/2013/SEC/CMCG - Solicita construção de unidade básica de saúde
no Parque São José, em Guarus. CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA - números:
3823/2013/SEC/CMCG - Solicita asfaltamento da Avenida Carlos Alberto Chebabe (margem
da BR 101), no Parque Santa Helena e 3824/2013/SEC/CMCG - Solicita asfaltamento da Rua
Aldenor Alves dos Santos, no Parque Santa Helena. JORGE SANTANA DE AZEREDO -

números: 3787/2013/SEC/CMCG - Solicita transporte coletivo de qualidade para atender aos
usuários do Parque Aeroporto, em Guarus; 3798/2013/SEC/CMCG - Solicita retirada de
entulhos e capina nos terrenos baldios e asfaltamento das ruas do Parque Real, nesta cidade
e 3799/2013/SEC/CMCG - Solicita construção de rede de esgoto e instalação de água
encanada nas ruas do Parque Real, nesta cidade. MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA –
números: 3808/2013/SEC/CMCG - Solicita, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Esportes efetuar estudos sobre a demanda existente, com fim de convocar os Instrutores
de Artes e Ofícios, aprovados em concurso da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes, ainda em vigência, para suprir carências na área e 3809/2013/SEC/CMCG Solicita, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes avaliar a possibilidade
de designar profissional graduado para lecionar as aulas de Educação Física aos alunos da
educação infantil e do 1º Segmento. MARIA CECILIA LYZANDRO DE ALBERNAZ GOMES números 3792/2013/SEC/CMCG - Solicita construção de rede de esgoto nas localidades de
Dores de Macabu, Quilombo e Rio Prata, neste Município; 3793/2013/SEC/CMCG - Solicita
presença de um guarda civil municipal em frente ao Colégio Estadual Nilo Peçanha e
3794/2013/SEC/CMCG - Solicita colocação de 02 (duas) novas marquises na Avenida 28 de
Março, nas imediações do Supermercado Extra. THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA números: 3826/2013/SEC/CMCG - Solicita asfaltamento para a Estrada do Arueira, na
Baixada Campista e 3827/2013/SEC/CMCG - Solicita limpeza dos bueiros na Avenida
Princesa Isabel, nesta cidade. Como também, os REQUERIMENTOS de autoria dos seguintes
VEREADORES: ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA - número: 3833/2013/SEC/CMCG - Solicita
dispensa de publicação da Redação Final do Projeto nº 0256/2013, de acordo com
Regimento Interno desta Casa. MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA - número:
3837/2013/SEC/CMCG - Moção de aplausos a Prof.ª. Lana Lage e a todos os membros do
Núcleo de Estudos da Exclusão e da Violência - NEEV da Universidade Estadual Norte
Fluminense Darcy Ribeiro e MARIA CECÍLIA LYZANDRO DE ALBERNAZ GOMES - número:
3797/2013/SEC/CMCG - Moção de congratulações com as Sras. Maria Cecília LYZANDRO
Gomes (Cecilinha) e Maria da Conceição da Silva, pelo transcurso de seus aniversários. Em
seguida usaram respectivamente da Tribuna os EDIS ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA que
requereu verbalmente VOTO DE PESAR pelo falecimento do Sr. EMERSON DA SILVA LEITE,
no dia dois próximo passado, e o mesmo era PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE TRAVESSÃO. Já MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS solicitou MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES com o casal ELIANE e ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA, pelos seus trinta
anos de felicidade conjugal. Pela orem CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
requereu verbalmente MOÇÃO DE APLAUSOS pelos 107 anos de fundação de fundação do
CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA e MOÇÃO DE APLAUSOS com o Dr. MÁRIO TERRA
ARÊAS FILHO, pela sua gestão profícua no quadriênio 2009-2013, frente á presidência do
CRSG. E RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA VOTO DE APLAUSOS com o Sr. MARCUS
WELBER GOMES DA SILVA, pela sua indicação a presidência do Diretório do PT do Estado do

RIO DE JANEIRO. Para assunto urgente NILDO NUNES CARDOSO discorreu a respeito do
descaso do PÁTIO NORTE com a nossa pessoa e esta CASA DE LEIS, já que a mesma recebeu
correspondência convidando seu representante para se fazer presente a CMCG e nos
esclarecer dúvidas e questionamentos pertinentes ao seu papel social, em nosso Município.
Relatando disse que a PMCG tem todos os dados que carecemos e até o presente momento
nada nos foi remetido e nem nos explicaram o porquê desse comportamento. Para as
considerações finais disse que diante do que explanamos iremos apresentar proposição,
para instauração de uma CPI para apurarmos os devidos fatos e não sabemos quem é o
responsável pela mesma. Como também, queremos saber com foi feita tal concessão e o
contrato social da mesma, sem deixarmos de ressaltar a falta de respeito do PODER
EXECUTIVO, com esta COLENDA CÂMARA.
ORDEM DO DIA
FOI APROVADO POR MAIORIA, EM SEGUNDO TURNO, COM VOTOS CONTRÁRIOS DOS EDIS:
RAFAEL DINIZ, CARLOS FREDERICO MACHADO, NILDO CARDOSO, MARCUS WELBER GOMES
DA SILVA e JORGE SANTANA DE AZEREDO, o Projeto Substitutivo ao Projeto de Lei nº
0250/2013 - Dispõe sobre a proibição de jogar lixo nos logradouros públicos e locais públicos
fora dos equipamentos destinados para este fim, com aplicação de multas e dá outras
providências, de autoria do VEREADOR PAULO ROBERTO HIRANO. Finda a mesma usou da
palavra o EDIL MARCUS WELBER DA SILVA que após a saudação inicial fez menção ao ATO
DECISÓRIO - PREGÃO 32, publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e disse que
precisamos nos livrar de uma vez por todas desse fantasma, banir o mesmo de nossa cidade
e iniciar um novo tempo. E para as considerações finais disse que as reclamações
envolvendo as ambulâncias aconteceram após a descoberta de um empresário fantasma
atuando em Campos dos Goytacazes. Como também, são inúmeras as reclamações de
pacientes que procuram ou ligam para o PROGRAMA EMERGÊNCIA EM CASA. Já RAFAEL
PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA DINIZ disse que uma cidade com o orçamento de R$ 2,5
bilhões não poderia deixar de atender pacientes por motivos simples. Prosseguindo disse
ouvimos reclamação pertinente á falta de ambulâncias nos mais diversos locais de nossa
cidade. Em alguns carecem porque muitas delas estão quebradas e no início de novembro a
PMCG decidiu retomar o processo de licitação para retomar o processo de licitação para
locação de ambulâncias. E para as considerações finais disse que tal processo havia sido
revogado por conta de um questionamento judicial que foi feito por uma das participantes,
a NOVA MASTER ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. E PAULO ROBERTO HIRANO disse que nos
próximos trinta dias, acreditamos que pelos menos quarenta novos ambulâncias estarão
circulando em nossa cidade. Prosseguindo disse que fizemos de tudo para que a LICITAÇÃO
ocorresse com agilidade. Além disso, até que a nova empresa assumisse, a PMCG ficou
responsável pelas ambulâncias. È lógico que a nova empresa vai poder renovar a frota e
melhorar o atendimento. Por isso, amanhã, será publicada a ATA, no DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO e, nos próximos trinta dias, acreditamos que pelo menos quarenta novas

ambulâncias estarão atendendo os nosso munícipes. A reunião foi encerrada, às vinte horas
e cinco minutos, e para constar, eu ÁLVARO DE CARVALHO BARROS, Gerente do Setor de
Redação de Atas deste Poder Legislativo, redigi e lavrei a presente Ata que vai assinada por
mim e pelos demais membros da Mesa Diretora dos Trabalhos.

