Sessão Solene da Câmara Municipal de
Campos dos Goytacazes, realizada em 05 de
agosto de 2014.Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e
quatorze no Plenário “ÁLVARO LOPES VIDAL”, nesta cidade de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro, ás dezessete horas, assumiu a Presidência da Mesa dos Trabalhos
o Vereador EDSON BATISTA, e a mesma ficou assim constituída: Vereador THIAGO VIRGILIO
TEIXEIRA DE SOUZA e Bispo FERNANDO ARÊAS RIFAN. Além de registrar a presença dos
seguintes Vereadores: MARIA CECILIA LYZANDRO ALBERNAZ GOMES, RAFAEL PAES
BARBOSA DINIZ NOGUEIRA, MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA, MARCUS WELBER
GOMES DA SILVA, MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS, KELLENSON AYRES FIGUEIREDO
DE SOUZA, DAYVISON DA SILVA MIRANDA, e PAULO ROBERTO HIRANO. Em seguida foram
executados o HINO NACIONAL BRASILEIRO e HINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Havendo
número legal e sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos.
Prosseguindo disse que esta Casa de Leis nesta data irá conceder a “Medalha Cidade de
Campos dos Goytacazes”, que será concedida a pessoas físicas ou a entidades públicas ou
privadas que tenham prestado relevantes serviços à Pátria Brasileira ou ao nosso Município,
contribuindo de alguma forma para o nosso desenvolvimento econômico e social. Usando da
palavra a cerimonialista DANIELA TINOCO RANGEL fez a leitura da primeira da agraciada que
é a LIVRARIA E PAPELARIA AO LIVRO VERDE. Para muitos uma livraria fundada em 1844,
como “Ao Livro Verde”, manter páginas de livros e portas abertas até os dias de hoje, seria
uma obra de ficção. Localizada no Centro de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de
Janeiro, “Ao Livro Verde” é a mais antiga livraria do país, mantendo-se no mesmo endereço
funcionando ininterruptamente, façanha que consta nas páginas do Livro dos Recordes, “o
Guinnes Book”. O que não é ficção, alguns chamariam de romance ou poesia, mas
preferimos misturar todos os estilos literários e escrever em prosa a nossa autobiografia. Foi
em 13 de junho de 1844, que o mercador de livros José Vaz Correia Coimbra, começou a
escrever essa história em favor da educação, cultura e consequentemente do progresso. Em
15 de junho de 1994, quando completou 150 anos “Ao Livro Verde”, figurou na forma de
editorial na primeira página do jornal O Globo, em texto escrito pelo então presidente das
Organizações Globo, jornalista Roberto Marinho. Com o título de “RESISTÊNCIA” o editorial
afirma: “Não se perdeu pelo nome a livraria de Campos, que comemora 150 anos com o
registro de mais antiga do país: “Ao Livro Verde”. A Razão social evocava esperança, que se
cumpriu como milagre - e contra todas as expectativas, neste país de tão raros leitores. E a
longevidade, dispensa considerações sobre significado e importância de “Ao Livro Verde”. É
gratificação bastante, no terreno minado da cultura brasileira saber que ela sobreviveu. “Ao
Livro Verde” escreve sua história assim, ou seja, deixando que outros escrevam por ela, e
mantendo suas portas abertas. Ficção, romance, poesia, prosa, verso, biografia, história,
pedagogia, educação, sabedoria. Esse é o conteúdo desta citada livraria desde 1844. A

Medalha da Cidade de Campos dos Goytacazes foi entregue ao Senhor RONALDO MOTA
SOBRAL um dos proprietários de tal instituição centenária de nossa cidade pelo autor da
proposição o Legislador NILDO NUNES CARDOSO. Dando continuidade às concessões a
segunda instituição foi o Centro Educacional 29 de Maio, em reconhecimento pelo seu
trabalho público e notório em prol da educação de nossa Planície Goitacá. Inaugurado em 25
de novembro de 1965, pela Deliberação nº 2009, com o nome de Colégio Municipal de
Campos, pelo então Prefeito Dr. Rockfeller Felisberto de Lima, posteriormente deu origem
ao Ginásio de mesmo nome. A escola que hoje conhecemos, embora por curto período
tenha se chamado Joadélio de Paula Codeço, devido a pressão exercida pela comunidade,
voltou as suas origens, com o nome de Centro Educacional 29 de Maio. Localizada no bairro
da Pecuária, a escola possui, atualmente, 1.175 alunos que estudam do 1º ano do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio. Ela também funciona no horário noturno, atendendo
estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Programa de Inclusão de Jovens e
Adultos (PROJOVEM). Muitos foram os seus gestores, deixando cada um deles a sua marca
e, mesmo não sendo possível nominar cada um individualmente, pois, certamente,
incorreríamos em algum erro, homenageamos a todos ao citar seu primeiro gestor o
Professor João Batista Tavares da Hora e os Professores Lenilson Chaves e Iná Amaral de
Lima, que mais uma vez está dirigindo essa instituição educacional de nosso Município. Seu
corpo técnico é composto de vários profissionais de excelentíssima qualidade e seu corpo
docente de professores comprometidos com a melhoria crescente da Educação Básica, foco
dessa instituição, sendo que muitos atuam no Magistério há mais de duas décadas, que
veem no Centro Educacional 29 de Maio, uma extensão de suas casas. O Hino do Centro
Educacional 29 de Maio tem a letra de autoria do Professor Rui Outeiro Costa e melodia da
Professora Normice Franco Stellet. A honraria é de autoria da Mesa Executiva deste Poder
Legislativo. A Vice - Diretora da aludida instituição Sra. DAIANA DA SILVA CASTILHO a
recebeu tal concessão da Vereadora MARIA CECÍLIA LYZANDRO ALBERNAZ GOMES. A
terceira medalha da cidade de Campos dos Goytacazes será para o HOSPITAL FERREIRA
MACHADO pelo seu trabalho profícuo, público e notório para a saúde local e demais regiões
circunvizinhas. O Hospital Ferreira Machado (HFM) é referência no atendimento de
emergência em Campos dos Goytacazes e nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense. O
hospital, que tem 62 anos de fundação, criado em 11 de junho de 1950 é reconhecido pelo
Ministério da Saúde com a classificação de Nível III (máximo) em atendimento de
emergência. O novo Centro Cirúrgico do Hospital Ferreira Machado foi entregue no dia 11 de
junho do corrente ano pela Prefeita Rosinha Garotinho e a inauguração contou com a
participação de secretários, servidores e outras autoridades do Município. O Hospital conta
com um quadro de 1500 funcionários, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos em
enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
nutricionistas, bioquímicos, biólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos em radiologia,
técnicos em laboratório, técnicos em tomografia, além do pessoal administrativo e de apoio:

lavanderia, transporte, zeladoria, contas médicas, patrimônio, departamento de pessoal e
outros. Instalado em uma área de 7.500 metros quadrados, o complexo do Hospital Ferreira
Machado é composto por um prédio principal, com 05 andares e 02 anexos, onde estão
instalados o Pronto Socorro e o Pronto Socorro Pediátrico, este último inaugurado no dia 16
de agosto de 2011. Além desses serviços, disponibiliza clínica médica e cirúrgica com
enfermarias para acompanhantes e pacientes, banheiros adaptados para cadeirantes, salas
de expurgo e de material de limpeza. A Pediatria foi reformulada dentro dos padrões
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e conta com 22 leitos,
além de brinquedoteca, lactário e banheiros estilizados para os pequenos pacientes; UTI
Pediátrica e Neonatal: a UTIP possui cerca de 15 leitos, divididos em neonatal, pediatria e
isolamento; Setor de Neurocirurgia: possui 15 leitos, assim que o paciente passa por uma
cirurgia neurológica é encaminhado para local especializado dentro do hospital. Hoje, quem
precisa passar por intervenção cirúrgica pode ser acompanhado de maneira mais adequada.
O Centro Cirúrgico conta com modernos equipamentos, dentre eles, um arco cirúrgico, que
realiza exames radiológicos com resultado imediato. O setor conta, também, com focos,
mesas cirúrgicas e material completo para realização de cirurgias dentárias em pacientes
com necessidades especiais, além de um equipamento de videolaparoscopia. Dotado de 03
salas com ambientes independentes para realização de cirurgias diversas, o novo Centro
Cirúrgico recebeu investimentos de cerca de R$ 2,5 milhões, incluindo a parte física e a
aquisição de equipamentos e está instalado na nova ala do hospital que abriga, também, a
Unidade de Tratamento Intensivo, inaugurada em 2013, com o objetivo de adequar e
equipar o hospital para atender a demanda crescente do Município de Campos dos
Goytacazes e localidades que carecem de atendimento médico hospitalar, proporcionando
um aumento de 75% na capacidade cirúrgica. O Atual Gestor do Hospital Ferreira Machado é
o Dr. Ricardo Madeira de Azevedo. O autor da iniciativa é o Presidente da CMCG, Legislador
EDSON BATISTA que a recebeu em nome com honradez em nome da brilhante instituição de
saúde de nossa cidade. O próximo agraciado é o Padre José Gualandi, que será outorgando
com a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes. Honraria conferida a pessoas físicas ou
entidades públicas que tenham prestado relevantes serviços à Pátria Brasileira ou ao nosso
Município, contribuindo de alguma forma para nosso desenvolvimento econômico e social.
O homenageado faz jus ao recebimento da honraria proposta neste Projeto de Decreto
Legislativo, devido ao seu empenho na expansão de centros de catecismo em diversos
lugares do nosso Município, e, também, na implantação e construção de capelas para culto
divino no Parque Jardim Carioca, Travessão de Campos, Baixa Grande, Guarus etc. Fundou,
com um grupo de amigos, a Associação Beneficente Maria Auxílio dos Cristãos, instalada em
Guarus, dando início aí ao Centro Educacional São Geraldo e já contando com 16 anos de
plena atividade, com um grande contingente de alunos e notável prestígio por parte da
nossa sociedade dado a qualidade de seu ensino e disciplina escolar. O projeto é de autoria
do Vereador MARCUS WELBER GOMES DA SILVA que irá conceder tal medalha como prova

do reconhecimento deste Poder Legislativo e da sociedade campista ao Padre JOSÉ
GUALANDI. A quinta medalha será para o Instituto Superior de Ensino Professor Aldo
Muylaert, com a outorga da Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes. Honraria conferida
a pessoas físicas ou entidades públicas que tenham prestado relevantes serviços à Pátria
Brasileira ou ao nosso Município, contribuindo de alguma forma para nosso
desenvolvimento econômico e social. A Escola pela qual passaram nomes conhecidos dos
campistas e moradores da região, como a falecida juíza Maria Tereza Gusmão de Andrade,
teve suas primeiras seis décadas anexa ao Liceu de Humanidades de Campos. Criada em
1984, a Escola Normal de Campos, que teve, segundo os livros de matrículas, como primeira
aluna Maria Clotilde Arrault, tornou-se Instituto de Educação de Campos após
reestruturação da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
estabelecida pela lei nº 2.146, de 12 de maio de 1954. A mudança atende a Lei Orgânica da
Escola Normal, nº 8.530, de 1946, que indica para o funcionamento do Curso Normal uma
instituição com Jardim de Infância e Grupo Escolar, e enseja a mudança para o Grupo Escolar
Saldanha da Gama, que funcionava no atual endereço. De lá para cá, a instituição cresceu,
tornou-se Instituto de Educação Professor Aldo Muylaert (IEPAM), foi transferido da
Secretaria de Educação para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e abraçado, em
2001, pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) do Rio de Janeiro, assumindo o
nome pelo qual é conhecido hoje. Atualmente, o ISEPAM tem aproximadamente 4,2 mil
alunos matriculados da Educação Infantil à pós-graduação, incluindo nos cursos de
licenciatura em Educação do Campo e em Pedagogia. A autoria desta concessão é a
Vereadora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA que irá condecorar a Sra. RITA DE
CÁSSIA LEITÃO GOMES, com a Medalha de Campos dos Goytacazes. E a sexta instituição é o
Serviço de Assistência São José Operário - SASJO, pelos seus relevantes trabalhos prestados
aos deficientes visuais de nossa cidade. O Serviço de Assistência Social São José Operário Educandário para Cegos é uma Associação Filantrópica mantida com os convênios firmados
com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e Governo Federal e apoio da
sociedade e parceiros. Fundado em 1º de maio de 1963, o Educandário para Cegos tem como
finalidade reabilitar, capacitar e incluir o deficiente visual na comunidade como ser ativo da
mesma. Sua missão é atender pessoas de zero a três anos sob regime de internato, para
aqueles provenientes de municípios vizinhos e/ou distritos distantes e semi-internato,
garantindo o desenvolvimento social, cultural, reabilitando seus assistidos. Seus projetos
estão voltados para a estimulação precoce (zero a quatro anos), orientação e mobilidade
(uso correto da bengala), processos educativos para uma vida independente (atividades do
cotidiano), escrita cursiva (aprender a assinar o próprio nome), Sistema Braille, Informática
adaptada, aulas de meio-ambiente (jardim sensorial), aulas de natação e atletismo,
fisioterapia e um Centro de Equoterapia. Conta, ainda, com uma sala de Informática
preparada com o sistema DOSVOX para garantir que os alunos se integrem ao mundo digital
e acompanhe as mudanças e demandas do mercado de trabalho atual. O Educandário

atende a alunos no Sistema Braille de Ensino com o objetivo de prepara-los para a inclusão
escolar. Apoiando todas as atividades com uma equipe multidisciplinar composta por
assistente social, psicólogo, pedagoga, fonoaudióloga, que atuam no dia-a-dia do deficiente
visual e de suas famílias, assim como na colocação dos mesmos no mercado de trabalho,
intercedendo junto às empresas. A autora da outorga é a Legisladora MARIA DA PENHA DE
OLIVEIRA MARTINS que irá concedê-la a Presidente da instituição a Sra. CRISTINA SALGADO
RODRIGUES GOMES. A reunião foi encerrada, às dezoito horas e quinze 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.-

