Ata da 2ª Sessão do Primeiro Período
Ordinário, da Câmara Municipal de Campos
dos Goytacazes, realizada em 19 de Fevereiro
de 2013. Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
quatorze no Plenário “ÁLVARO LOPES VIDAL”, nesta cidade de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro, em chamada única, às dezessete horas e quinze minutos, assumiu
a Presidência da Mesa dos Trabalhos o Vereador EDSON BATISTA, respectivamente, as
Primeira e Segunda Secretarias os Vereadores LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES. e
JORGE SANTANA DE AZEREDO. Feita a chamada responderam os Edis: ABDU NEME JORGE
MAKHLUF NETO, ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO, ALTAMIR BÁRBARA,
ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA, CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA, CARLOS FREDERICO
MACHADO DOS SANTOS, DAYVISON DA SILVA MIRANDA, KELLENSON AYRES KELLINHO
FIGUEIREDO DE SOUZA, LINDA MARA DA SILVA, JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO,
MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA, MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS,
MIGUEL RIBEIRO MACHADO, OZÉIAS AZEREDO TRINDADE, PAULO CÉSAR GENÁSIO DE
SOUZA, PAULO ROBERTO HIRANO e RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA. 20 (Vinte)
Edis. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu por abertos
os trabalhos. Em seguida foi justificada a ausência do Legislador GIL MANHÃES VIANNA
JÚNIOR, MARCUS WELBER GOMES DA SILVA, MARIA CECÍLIA LYZANDRO DE ALBERNAZ,
GOMES, NILDO NUNES CARDOSO e THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA. E para as
considerações finais disse que de conformidade com o AVISO PÚBLICO Nº 0002/2014, no
próximo dia 25 de fevereiro do corrente ano, esta Casa de Leis, realizará no Plenário deste
Legislativo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para análise das METAS FISCAIS do último quadrimestre de
2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, conforme preceitua o
inciso IV do Art. 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eixo: II - Vigilância em Saúde - Programa
Municipal de DST/AIDS. Objetivo: Fortalecer ações de prevenção e redução das doenças
sexualmente transmissíveis, com prioridade nas populações de maior vulnerabilidade, e
ampliar o acesso à rede de atenção à saúde voltada às pessoas com DST, HIV, AIDS e
Hepatites Virais.
EXPEDIENTE
Foram aprovadas por UNANIMIDADE, as INDICAÇÕES SIMPLES de autoria dos
LEGISLADORES: VEREADOR ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO - números:
0026/2014/SEC/CMCG - Solicita asfaltamento da Rua Ulisses Cardoso, no bairro Novo
Jóquei; 0031/2014/SEC/CMCG - Solicita construção de rede de esgoto no Parque Lebret, em
Guarus e 0032/2014/SEC/CMCG - Solicita recapeamento asfáltico da Rua Olavo Cardoso, no
Parque Tarcísio Miranda. ALTAMIR BÁRBARA - números: 0097/2014/SEC/CMCG - Solicita
reparos no calçamento na Rua Cel. Walter Kramer, no Parque Santo Antônio, em Guarus e

0098/2014/SEC/CMCG - Solicita operação “tapa buracos” na Avenida 24 de Novembro, no
Parque Santa Rosa, em Guarus. JORGE SANTANA DE AZEREDO - números:
0049/2014/SEC/CMCG - Solicita construção de área de lazer, unidade básica de saúde e
creche no Parque Saraiva, em Goitacazes e 0050/2014/SEC/CMCG - Solicita revisão do
calçamento nas ruas do Parque Saraiva, em Goitacazes. LINDA MARA DA SILVA - número:
0021/2014/SEC/CMCG - Solicita reforma e pavimentação de todas as ruas da localidade de
Caxias de Tocos.
MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA - números:
0011/2014/SEC/CMCG - Solicita elaboração de projeto para construção de capelas
mortuárias nos distritos deste Município; 0012/2014/SEC/CMCG - Solicita projeto visando à
construção de uma segunda entrada de acesso ao Farol de São Tomé e
0014/2014/SEC/CMCG - Solicita levantamento do custo para a manutenção das estradas de
Cambucá, Aleluia, Conceição do Imbé e Lagoa de Cima. MARIA CECÍLIA LYZANDRO DE A.
GOMES - números: 0065/2014/SEC/CMCG - Solicita reforma do calçamento da Rua Visconde
de Inhaúma, no Parque Tamandaré; 0066/2014/SEC/CMCG - Solicita operação “tapa
buracos” na esquina da Avenida Dr. Newton Guaraná com Rua Dr. José Machado Pinheiro,
na Penha e 0067/2014/SEC/CMCG -Solicita reforma do calçamento da Rua Dr. Luiz Sobral,
no Parque Tamandaré. MIGUEL RIBEIRO MACHADO - número: 0105/2014/SEC/CMCG Solicita limpeza da Praça da Rua Dr. José Geraldo Bussad, no Bairro Residencial Porto
Seguro, nesta cidade. E THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA - números:
0094/2014/SEC/CMCG - Solicita reforma da rede de galerias de esgoto, de águas pluviais e o
asfaltamento da Rua Dr. Cardoso de Melo, no Parque Rosário; 0095/2014/SEC/CMCG Solicita continuação das obras de asfaltamento da Rua Silva Tavares até a Rua Carlos de
Lacerda, no Parque Rosário e 0096/2014/SEC/CMCG - Solicita colocação de placas e
sinalização horizontal na Avenida Princesa Isabel e na Rua Dr. Beda, nesta cidade. Como
também, os REQUERIMENTOS de números: 0099/2014/SEC/CMCG- Moção de aplausos a
todos os esportistas de nossa cidade pelo transcurso do “Dia do Esportista” e
0106/2014/SEC/CMCG - Voto de profundo de pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Lubélio
Pereira Gomes - VEREADOR ALTAMIR BÁRBARA. Para assunto urgente o Edil RAFAEL DINIZ
solicitou a MESA DIRETORA dos TRABALHOS para assinar juntamente com ALTAMIR
BÁRBARA, o VOTO DE PESAR PELO PASSAMENTO do Senhor Jorge Lubélio Pereira Gomes,
que foi acatado o REQUERIMENTO VERBAL pelos Senhores Legisladores presentes a esta
sessão plenária. CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA - número: 0091/2014/SEC/CMCG Moção de aplausos ao Pastor Josias Nunes de Abreu, pelo trabalho realizado no intuito de
socializar e evangelizar os nossos munícipes; 0055/2014/SEC/CMCG - Moção de aplausos ao
Sr. Odvan Gomes Silva, pelo transcurso do “Dia do Esportista” - VEREADORA LINDA MARA
DA SILVA. A mesma usou da Tribuna e após a saudação inicial disse que hoje dia 19 de
fevereiro, comemora-se o Dia do Esportista, estamos reverenciando o desportista Odvan
Gomes Silva, que nasceu em Campos dos Goytacazes. Seu primeiro clube foi o Americano.
Em 1995 Odvan começou a jogar profissionalmente pelo Vasco da Gama, onde ficou durante

cinco anos, conquistando vários títulos e chegando a seleção Brasileira. Entre outros títulos
conquistados, podemos citar: Na seleção Brasileira; Copa América: 1999; Vasco da Gama:
Campeonato Brasileiro: 1997 e 2000; Campeonato Carioca: 1998;-Copa Libertadores da
América: 1998; Torneio Rio-São Paulo: 1999, Copa Mercosul: 2000 e Madureira Futebol
Clube a taça Rio 2006. E o governo Rosinha Garotinho investe no esporte com: Complexo
Esportivo Campos Arena (Dep. Anthony Garotinho, valor 18.200.000,00); -Vilas Olímpicas
Concluída (2) Parque Guarus/ Parque Santa Clara/Santa Rosa; Em Obras (7)- Jardim
Carioca/Jockey Club, Cidade Luz/Pq. Esplanada/ Pq. S. Benedito/Santa Maria/Travessão; Quadras cobertas com vestiário Concluída (1)- Em João Borges Barreto - Ururaí; Serão 12, ao
todo – Em obras temos: EM Dr. Getúlio Vargas/; EM Farol de São Thomé/EM Maria
Lúcia/EM Professora Eunícia F. da Silva/EM Frederico Paes Barbosa/EM Wilmar Cava Barros;
-Pistas de Skate Concluída (9)Praça da República/Parque Cidade Luz/Eldorado (Meninos do
Amanhã)/Donana/Pq.
Santa
Helena/Parque
Aldeia/Goytacazes/Parque
Santo
Amaro/Parque Nova Brasília. Já em obras temos (3)Cidade Luz/Baixa Grande/Praça dos
Ciganos. E para as considerações finais disse que através da BOLSA ATLETA oferecemos
através da SECRETARIA DE ESPORTE AS MODALIDADES: natação/ hidroginástica/kung
fu/kickboxing/jiu jitsu/
remo/luta olímpica/body board/ciclismo e balé;
0089/2014/SEC/CMCG - Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Porto e
0090/2014/SEC/CMCG – Moção de aplausos ao Sr. André Felippe Falbo Ferreira “Pampa”,
pelo transcurso do “Dia do Esportista”, ambos de autoria do VEREADOR LUIZ ALBERTO
OLIVEIRA DE MENEZES, que usou da palavras para justificar nossas proposições legislativas,
pelo transcurso do DIA DO “ESPORTISTA”, porque o esporte é vida, é saúde, é mente e corpo
sã. E com triste pesar homenageamos postumamente o Senhor Marcos Porto, pessoa
estimada em nossa sociedade; 0068/2014/SEC/CMCG - Moção de congratulações com a
Srta. Eleonora Peçanha Paes, pelo transcurso do seu aniversário natalício;
0069/2014/SEC/CMCG - Moção de congratulações com a Sra. Maria da Penha de Oliveira
Martins, pelo transcurso do seu aniversário natalício e 0070/2014/SEC/CMCG - Moção de
congratulações com a Sra. Ângela Maria Santos Ferreira, pelo transcurso do seu aniversário
natalício - VEREADORA MARIA CECÍLIA LYZANDRO DE ALBERNAZ GOMES;
0102/2014/SEC/CMCG - Moção de aplausos ao Sr. André Felippe Falbo Ferreira (Pampa),
pelos excelentes serviços prestados a frente da Fundação Municipal de Esportes - VEREADOR
PAULO CÉSAR GENÁSIO DE SOUZA. Em discussão para efeito de discussão os
REQUERIMENTOS de números: 0100/2014/SEC/CMCG - Moção de aplausos Exmo. Sr.
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, pelo seu empenho na defesa dos Guardas
Civis Municipais, Bombeiros e Policiais Militares e 0101/2014/SEC/CMCG - Moção de
aplausos a Exma. Sra. Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, pelo
início das obras da unidade básica de saúde do Parque Esplanada - VEREADOR PAULO CÉSAR
GENÁSIO DE SOUZA. Usando da palavra o autor dos mesmos disse que a nossa iniciativa é
para agradecer ao Deputado Federal ANTHONY GAROTINHO pelo seu empenho em defesa

dos Guardas Civis Municipais, Bombeiros e Militares. E a outra é para reverenciar o
empenho e a dedicação da Prefeita Rosinha Garotinho para o inicio das obras da Unidade
Básica de Saúde - UBS do Parque Esplanada, em nossa cidade. E para as considerações finais
disse que na condição de Presidente Regional do Partido Social Cristão- PSC estamos
reafirmando nosso compromisso com o Deputado Federal Anthony Garotinho, nas prévias
eleitorais de 2014. Na Presidência EDSON BATISTA colocou em votação os REQUERIMENTOS
de números: 0100/2014/SEC/CMCG - Moção de aplausos Exmo. Sr. Anthony William
Garotinho Matheus de Oliveira, pelo seu empenho na defesa dos Guardas Civis Municipais,
Bombeiros e Policiais Militares e 0101/2014/SEC/CMCG - Moção de aplausos a Exma. Sra.
Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, pelo início das obras da
unidade básica de saúde do Parque Esplanada - VEREADOR PAULO CÉSAR GENÁSIO DE
SOUZA, que foram aprovados por MAIORIA, com abstenção dos LEGISLADORES RAFAEL
PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA e CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS. E o
REQUERIMENTO de número 0028/2014/SEC/CMCG - Moção de aplausos ao Vereador Jorge
Santana de Azeredo, por ter sido o primeiro a levantar a bandeira em prol da luta contra a
cobrança de pedágio na BR 101, de autorias do VEREADOR THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE
SOUZA, foi aprovado por UNANIMIDADE, dos Senhores Edis presentes a esta sessão
ordinária. A proposição foi reverenciada pelos Edis RAFAEL DINIZ e JOSÉ CARLOS
MONTEIRO, por JORGE SANTANA DE AZEREDO ser o primeiro a fazer o chamamento de
nossa sociedade e desta Casa de Leis para o descumprimento do que estás disposto no
contrato com a Autopista e a falta de segurança da BR - 101. Findo o GRANDE EXPEDIENTE
usou da palavra o Vereador JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO que requereu
verbalmente o recapeamento asfáltico do Parque Santa Rosa a Casa de Custódia. Já LUIZ
ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES requereu Moção de Congratulações pelo transcurso do
“DIA DO ESPORTISTA”, para o Senhor MAGNO PRISCO. ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES
DE ARAÚJO requereu a presença da GUARDA CIVIL MUNICIPAL e do OITAVO BATALHÃO, nas
imediações do IFF, devido a crescente violência urbana, no Parque Dom Bosco, com a
presença frequente de bandidos, marginais que realizam assaltos nos pontos de ônibus, aos
estudantes e aos moradores do citado bairro. Pela ordem LINDA MARA DA SILVA discorreu a
respeito das verbas conquistadas pelo Deputado Federal Anthony Garotinho, em Brasílias
para o Complexo Farol – Barra do Furado, CRAS e construção de 17 CRECHES, com verbas do
Governo Federal, entre outros investimentos para nossa cidade. Usando da Tribuna o
Legislador RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA após a saudação inicial discorreu
primeiramente a respeito da manifestação dos nossos votos e a respeito das propagandas
eleitorais acontecidas nesta sessão ordinária. Em seguida discorreu a respeito das
ambulâncias em nossa cidade, ou seja, a empresa Nova Master prometeu entregar todas as
ambulâncias em março. Por enquanto, das 82 previstas, apenas 26 foram entregues. Como
explicar-nos, tal fato? Relatando disse que o contrato com a Nova Master foi assinado no dia
10 de dezembro de 2013. Já no dia 7 de dezembro de 2013, a Prefeita ROSINHA GAROTINHO

afirmou que recebeu a informação que a empresa não teria os veículos e, por sua vez, teria
que entregar 10 até o dia 13 de dezembro de 2013. Um dia depois do prazo estabelecido
pela prefeita, chegaram a Campos 10 ambulâncias usadas. Então, o que está acontecendo?
Retrucando CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS disse que em agosto de 2013 o
Deputado Federal que era contrário à terceirização na Câmara Federal e em Campos dos
Goytacazes acontece o contrário, por quais, razões? Sendo assim gostaríamos de saber
quem está com a razão a Chefe do Poder Executivo ou o Deputado Federal que é contra ou
favor do trabalhador? Usando da palavra o Líder do Governo, PAULO ROBERTO HIRANO
após a saudação inicial disse que não é apenas a oposição que está angustiada. Essa angústia
também existe entre os governistas. Porém, por conta de uma decisão judicial, não foi
possível realizar uma nova licitação. Ao todo, 26 ambulâncias já estão circulando. Estamos
aguardando. Fomos informados que as 82 ambulâncias já estarão circulando em março e as
citadas às ambulâncias da GAP estão sendo administradas pela PMCG e continuam
circulando e temos também as do Programa Emergência em Casa também estão
contribuindo, eficazmente para a saúde de nosso Município. Retomando a palavra RAFAEL
DINIZ disse que a PMCG não pode ficar parada esperando. Até porque, quem sofre é a
população, que necessita diariamente das ambulâncias. Será que não existe uma solução
jurídica para resolver isso? Como pode uma empresa descumprir todos os prazos e
continuar fazendo promessas? Porque antes de contratar a Nova Master, as ambulâncias
eram fornecidas pela empresa GAP. Porém, após matéria publicada pela revista Época,
descobriu-se que o dono da GAP não existia. Pela ordem PAULO HIRANO disse que com
relação aos questionamentos feitos pelo companheiro CARLOS FREDERICO MACHADO no
que diz respeito a terceirização hoje na PMCG, disse que em 2008 havia 20 mil funcionários
terceirizados. Na verdade foram contratações que obedeceram a um esquema que levou em
conta fins eleitoreiro de uma corrente política, fato que levou à cassação de um prefeito e o
afastamento de outro. Hoje, esse número de terceirizados foi reduzido em 75% e não chega
a cinco mil, mas por necessidade de aumento da demanda e em razão da expansão de
nossas ações e programas sociais.. E na verdade a solução para o problema passa pela
realização de concurso público, algo que o governo municipal reconhece e tem buscado
caminhar nesta direção certa. Em seguida MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA usou da
palavra e disse que relatamos com tenacidade os investimentos realizados na saúde,
educação e esportes. CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA discorreu a respeito da
urbanização do Parque Presidente Vargas, com ruas asfaltadas, praças e quadra de esportes
cobertos, coisa que não existia até dois mil e oito. E para as considerações finais disse que
hoje vivenciamos um novo tempo, com as administrações da Prefeita ROSINHA
GAROTINHO. Pela ordem CARLOS FREDERICO DOS SANTOS questionou quanto à construção
de uma Vila Olímpica, com piscinas, quadra e salão de festas, de aproximadamente dois
milhões e quatrocentos milhões de reais. E hoje para serem administradas por certo período
de tempo o valor está quase cinco vezes mais o valor de cada Vila, como nos explicar, tal

fato? Em função do contrato com uma ONG, no valor de R$ 250.000,00 e perfazendo doze
parcelas de R$ 24.000,00 e diante do exposto, quantas contrato com ONG’s deveremos ter
em nossa cidade. Retrucando LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES disse que convidamos o
companheiro CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS para conhecer as Vilas
Olímpicas, juntamente com o Secretário de Esportes e toda a realidade de tal setor que é a
mola propulsora para a educação e o combate as drogas e a marginalidade de nossas
crianças. E MARIA AUXILIADORA FREITAS usou mais uma vez da Tribuna para discorrer a
respeito do uso do dinheiro público com relação a terceirização e finalizando discorreu
dados pertinentes ao Programa Emergência em Casa, em nossa cidade, no ano de 2013. Já
LUIZ ALBERTO MENEZES discorreu a respeito do evento PRIMEIRA ETAPA da CORRIDA DE
RUA, na Praia do Farol de São Tomé, num percurso de cinco quilômetros e fomos conversar
com o MAJOR MELO e o mesmo negou o nosso pedido salutar para os nossos munícipes.
Alegando que o trio vai retornar para a Aldeia do Sol, e por tal motivo o nosso evento não
poderá ser realizado e já temos mais de trezentos inscritos, como resolver tal, situação?
Para as considerações finais solicitamos o empenho do Líder do Governo, PAULO HIRANO,
para que possamos realizar esse evento de grande importância para a saúde dos turistas e
moradores da única praia de nossa Campos dos Goytacazes. A reunião foi encerrada, às
dezoito horas e cinquenta 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.
ACB.-

