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Prefeitos
se encontram
em Cordeiro

Posto de Monta
quer retomar suas atividades
no futebol

Cordeiro alerta sobre
campanha de vacinação
contra a febre aftosa

A relação com os governos Federal e Estadual; o apoio
de deputados através de emendas parlamentares que gerem
recursos para investimentos em obras e ações; os momentos
de dificuldade enfrentados em virtude da crise financeira que
assola as administrações.
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Responsável ao longo do tempo pela revelação de
grandes craques para o cenário nacional, entre os quais se
destacaram nos campos do país nomes como Bianchini,
Orlando Pereira, Joel Costa, Elênio Paêta, Ademir Milano, Helênio Sally, Dunga, Zé Inhame, Anísio e Dirinho, entre outros.
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O secretário de Agricultura de Cordeiro, Márcio
Sauerbronn, vem alertando os produtores rurais do município, até com certa antecedência, particularmente os
pecuaristas, para que se mantenham atentos quanto ao
início da 1ª Etapa da Campanha contra a Febre Aftosa.
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Projetos e Indicações marcam o início
dos trabalhos da Câmara Municipal de Cantagalo

Fórum Serrano
de Cultura
reúne dez
cidades
em Cordeiro
c
m
y
k

Lauro Horato

Foi realizada na última quinta-feira, dia 16, a primeira sessão
ordinária do mandato 2017/2020
da Câmara Municipal de Cantagalo.
Contando com a presença de todos
os vereadores, a sessão iniciou-se às 18h30 sob o comando do
Presidente Ocimar Merim Ladeira,
o Pulunga (PSD). Os vereadores
discutiram projetos, apresentaram
propostas e aproveitaram o bom
público que compareceu à sessão
para fazer as suas reivindicações.
Após o início da sessão
e a leitura das correspondências
recebidas pelo poder legislativo,
foram apresentados dois projetos: o
primeiro, um projeto de resolução do
vereador Hugo Guimarães (PTdoB)
que modifica a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Cantagalo.
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Cordeiro sediou na
terça-feira, 14, a reunião do
Fórum Serrano de Gestores Públicos de Cultura, que
contou com a participação de
representantes de dez municípios. Segundo o artista Cássio
Campos, diretor de Cultura
local, encontros desse quilate
fortalecem parcerias e solidificam investimentos e ações
culturais.
Realizada na sede da
EMATER/RJ, o popular ‘Palácio de Cristal’, no Parque de
Exposições Raul Veiga, além
do município anfitrião a reunião
recebeu gestores culturais.
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Audiência Pública exibe
contas da administração
passada em Cordeiro
c
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Parceria entre meio ambiente e
empresa de reciclagem garante
remoção de pneus inservíveis
no município de Cantagalo

Ricardo Vieira

Sem gerar aumento do gasto
público, prefeito de Cantagalo
nomeia médico para atender
unidade de saúde em Euclidelândia

ASCOM/Cantagalo

ASCOM/Cantagalo

O secretário de Fazenda, Vantoil de Oliveira, comandou a Audiência Pública

Esta parceria vem resolver esta situação do acúmulo de pneus

O novo médico do Município, Dr. Alex, irá atuar na unidade de saúde do Distrito de Euclidelândia

Quando expuseram as mais adversas
situações encontradas ao
assumirem a Prefeitura de
Cordeiro em 1º de janeiro
de 2017, confirmando a
extrema dificuldade financeira para gerir o município diante do quadro
que diagnosticaram como
caótico, os integrantes
da nova Administração
Municipal não estavam

Através de parceria firmada em caráter
emergencial, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Cantagalo
e Empresa especializada em reciclagem de
Pneus, Policarpo Reciclagem, realizaram no
ultimo dia 3 de fevereiro
uma ação em conjunto
para uma melhor destinação deste material

Seguindo o edital
de convocação n°76/2017,
e tendo em vista o resultado do 5° Concurso Público, o Prefeito Guga de
Paula, nomeou o Médico
Dr. Alex Rodrigues Leitão,
para exercer atividades
como Médico de PSF no
município de Cantagalo.
Esta convocação só se
tornou possível, devido
a demissão de um outro

exagerando.
Isso foi comprovado pelos números apresentados em Audiência
Pública realizada na Câmara Municipal, na quinta-feira, 17, com a exibição
dos demonstrativos financeiros do 3º Quadrimestre de 2016, relativos às
contas da administração
passada.
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inutilizado(pneus).Esta
ação contribui muito com
os trabalhos de combate
a dengue, febre chikungunya e zika vírus, que
vem sendo realizados
em Cantagalo.
A parceria firmada
garantiu a remoção de
aproximadamente 700
pneus no município de
Cantagalo.
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médico de PSF, que não
ocupando mais o cargo,
deu lugar para que um
novo profissional fosse
convocado. Desta forma,
o Prefeito Guga, não aumentou as despesas do
município, em relação ao
gasto com pessoal, e mediante a crise financeira
em que passa o Estado
e o País.
Pág 04
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Prefeitos se encontram em Cordeiro
Cícero Marra

A relação com os
governos Federal e Estadual; o apoio de deputados através de emendas
parlamentares que gerem
recursos para investimentos em obras e ações; os
momentos de dificuldade
enfrentados em virtude da
crise financeira que assola
as administrações; a busca
incessante de parcerias
que se convertam em favor dos munícipes. Coisas
comuns a dois prefeitos
do interior fluminense que
se encontraram na última
quarta-feira, 15, para uma
troca de experiências.
Em seu gabinete,

em Cordeiro, o prefeito
Luciano Batatinha recebeu a visita de Tavinho
Rodrigues, prefeito de São
Sebastião do Alto. Os dois
conversaram demoradamente sobre temas pertinentes às administrações.
O relacionamento com as
demais esferas de poder, a
política da boa vizinhança,
a mobilização conjunta dos
municípios e seus líderes
visando o enfrentamento
da escassez de recursos,
a manutenção do bom
convívio com os servidores
municipais e a queda nas
arrecadações, entre outros
temas dominaram o bate-

-papo.
Dentre tantos assuntos que ambos têm em
comum, uma coisa, segundo o prefeito cordeirense,
ficou bem clara durante o
encontro: os dois governantes não abrem mão de
um diálogo estreito com a
população e de uma administração transparente
e cujas atitudes sejam de
conhecimento geral. “Não
abrimos mão dessa postura porque sabemos que o
nosso povo merece respeito. Além disso, atuar com
coerência e correção é o
que realmente a sociedade
espera de nós homens pú-

blicos”, colocou Batatinha.
Já o prefeito Tavinho Rodrigues, que assim
como Luciano recentemente também adotou medidas
prudenciais como forma de
se adequar às novas realidades financeiras vivenciadas pelos municípios
brasileiros, disse que os
desafios em comum deve
fortalecer os laços entre os
prefeitos da região. “Unidos somos sempre mais
fortes e conseguimos mais
benefícios para nossa gente. Tenho absoluta certeza
de que vamos amadurecer
essa ideia e unirmos forças
para que tenhamos uma

Prefeitos Luciano e Tavinho, Geraldo Rodrigues e secretário Márcio Leal

região fortalecida e com
pensamentos coletivos”,
declarou Tavinho.
Também presenciaram o encontro o secretário
de Governo de Cordeiro,

Márcio Leal, e o irmão do
prefeito altense, Geraldo
Rodrigues.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Dirigentes da Universidade Castelo Branco visitam Cordeiro
Ricardo Vieira

Em sete dias o prefeito de Cordeiro, Luciano
Batatinha e a vice-prefeita
Maria Helena conseguiram
avanços expressivos para
a implantação de cursos
universitários no município.
Após visitarem a Reitoria
da Universidade Castelo
Branco (UCB) na semana
passada, na terça-feira,
14, os diretores da instituição retribuíram a visita,
quando estiveram em Cordeiro para uma reunião no
Centro de Inclusão Digital
Dilta Feijó.
Ao abrir o encontro,
o prefeito confidenciou
sua felicidade com a possibilidade real de parceria
com uma universidade
respeitável e disposta a
atender o município, principalmente pela ausência
de cursos em termos re-

gionais. “Será a realização
de um sonho para nossa
cidade. Porém, é preciso
cautela por ser um assunto que exige seriedade e
transparência em todos os
trâmites. Uma comissão irá
estudar a melhor forma de
receber a faculdade, que
além de qualificar nossos
jovens, aumentará o fluxo
de pessoas na cidade e
aquecerá substancialmente nossa economia”, relatou
o prefeito.
Em nome da UCB,
o professor Armando Leite,
diretor de Superintendência, destacou a expansão
da universidade para o interior. Após estudos sobre
infraestrutura, na visão da
Castelo Branco, Cordeiro
é propício para abrigar
cursos de veterinária e das
áreas de saúde. Para isso,

serão iniciadas as tratativas
com a Administração Municipal no intuito de percorrer
os caminhos legais para
que a UCB se estabeleça
no município.
Ponderando os reflexos da crise,
Armando afirmou que os
empregos são mais difíceis
e demorados para quem
não possui qualificação
acadêmica. “Essa preocupação vem ao encontro
das metas da Universidade
Castelo Branco. Queremos
manter essa proximidade
com o interior e contribuir
para aumentar essa qualificação. Com as mudanças
no Ministério da Educação,
será mais rápido o processo de estruturação da
faculdade em Cordeiro”,
garantiu, acrescentando ter
aprovado a receptividade e

possibilidade de contribuir,
através do conhecimento,
com o crescimento da cidade.
Interagindo com dirigentes da universidade,
diretoras e professoras
demonstraram adesão à
proposta de Batatinha de
implantar cursos superiores
na cidade. Com opiniões similares, elas reconhecem
as dificuldades inerentes
à carência de cursos na
região, dizendo que distância, altos custos com
moradia e outras questões
sociais acabam desmotivando jovens e pais. “A
possibilidade de criação
desses cursos será um estimulo sem precedentes”,
declarou uma diretora e
mãe de universitário.
O pró-reitor de Desenvolvimento Institucional

Autoridades cordeirenses ouvem relatos de Armando Leite, diretor da UCB

da UCB, Telson Pires, acredita que além dos cursos
a universidade em Cordeiro significaria também
o desenvolvimento de um
trabalho de assessoria em
diversas áreas para a Prefeitura. Haveria também a
possibilidade de captação
de recursos com os governos Federal e Estadual
para investir em projetos de
ensino continuado e sem
custos para o município.
Novo encontro será

agendado para a assinatura de um protocolo de
intenções na tentativa de
acertar a parceria. Participaram da reunião secretários municipais, o líder
do Governo na Câmara,
Róbson Careca, e os vereadores Marcelo Duarte,
Furtuoso Lopes, Beth do
Postinho, Jussara Barrada
e Thiago Macedo.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Posto de Monta quer retomar suas atividades no futebol
Ricardo Vieira

Responsável ao
longo do tempo pela revelação de grandes craques
para o cenário nacional, entre os quais se destacaram
nos campos do país nomes
como Bianchini, Orlando
Pereira, Joel Costa, Elênio Paêta, Ademir Milano,
Helênio Sally, Dunga, Zé
Inhame, Anísio e Dirinho,
entre outros, Cordeiro se
vangloria dos tempos áureos do futebol. Na época de
ouro, com estádios lotados
os torcedores vivenciavam
domingos de rivalidade
sadia entre dois clubes da
cidade: Cordeiro e Posto
de Monta.
Com o passar dos anos, as dificulda-

des estruturais e financeiras
acabaram ofuscando o brilho do futebol cordeirense.
Embora ainda sobreviva –
através de um trabalho abnegado do Cordeiro Futebol
Clube, que ainda mantém
suas divisões de base –, o
futebol e seus amantes na
cidade ainda se ressentem
da ausência do ‘eterno rival’
do tradicional alvirrubro, o
não menos amado ‘verdão’,
cujo extinto campo, além de
já ter sido cedido ao rival, foi
palco para um dos maiores
ídolos do futebol mundial:
Mané Garrincha. Sem seu
estádio, o Posto viu suas
atividades reduzidas a quase zero.
Visando uma mu-

dança nesse panorama,
uma nova diretoria vem se
mobilizando para reerguer
o Posto de Monta Futebol
Clube e recolocar o velho time do Parque Raul
Veiga em atividade. Na
tarde de quarta-feira, 15,
os diretores Jamir Barria
(presidente), Celso Calvo
(vice-presidente), Gerson
Santinho (tesoureiro) e Sebastião ‘Buti’ Nascimento
(2º diretor de esporte) foram recebidos pelo prefeito
Luciano Batatinha e sua
vice-prefeita Maria Helena,
que juntamente com o secretário de Esporte e Lazer,
Jairo Amaral, conversaram
com os dirigentes.
Os desportistas tro-

caram ideias com os gestores, mostrando um projeto
que tem como meta retomar
as atividades futebolísticas
do clube, incluindo a tentativa de remontar futuramente
as divisões de base, promovendo esporte e lazer para
crianças e jovens, enquanto
contribui com as questões
sociais do município. Além
disso, a diretoria trabalha
para buscar um espaço
físico capaz de abrigar as
atividades básicas de um
time de futebol, como um
campo para garantir a realização de treinamentos
e jogos.
Apesar das sérias
limitações financeiras da
administração por causa

Intuito dos diretores é retomar as atividades do clube alviverde em breve

da crise, o prefeito e a vice
prometeram estudar uma
forma de apoiar a retomada proposta pelo clube da
melhor maneira e sempre
com os pés no chão. “Tem
sido característica de nosso
governo agir com verdade e
transparência, sem prometer algo que não possamos
cumprir. Por isso, já orienta-

mos nosso secretário Jairo
Amaral a buscar meios de
auxiliar o Posto de Monta
dentro das possibilidades.
Afinal, seria ótimo voltar a
ver um jogo entre Cordeiro
e Posto de Monta”, colocou
Batatinha.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO

RJ

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas
abaixo especificadas:
Processo nº: 012/2017
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumidouro/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 1.116,33

Processo nº: 015/2017
Nome do credor: Fujimaki Tecnologia em Informação
Ltda-ME
CNPJ / CPF: 01.112.806/0001-34
Endereço: Rua Sete de Setembro, 38 – Centro –Nova
Friburgo/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 350,00

Processo nº: 013/2017
Nome do credor: M P Damazio Hipermercado Eireli-

Processo nº: 016/2017
Nome do credor: Agilitar Certificados Digitais Ltda-

-EPP
CNPJ / CPF: 28.336.352/0001-31
Endereço: Rua João Amâncio, 208 – Centro – Sumidouro/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 801,10
Processo nº: 014/2017
Nome do credor: Padaria e Lan. A Favorita da 10 de
Junho Ltda-ME
CNPJ / CPF: 04.818.108/0001-47
Endereço: Rua 10 de Junho, 223 - Centro – Sumidouro/

Endereço: Av. José de Alencar, 1.101 – Centro – Sumidouro/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 390,00

Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor Estimado: R$ 630,00

-ME
CNPJ / CPF: 25.278.253/0001-52
Endereço: Rua Duque de Caxias, 01 – Centro –Nova
Friburgo/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 365,00
Processo nº: 017/2017
Nome do credor: Simone Mattos Gomes 03783992761
CNPJ / CPF: 14.845.692/0001-83

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO;
CONTRATADA: SAPITUR – SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INFORMÁTICA E TURISMO LTDA.
OBJETO: Os mesmos constantes do contrato 001/2015,
firmado em 2 de fevereiro de 2015 e Termo Aditivo 001/2016,
firmado em 28 de janeiro de 2016;
PRAZO: 12 (doze) meses, com início em 02 de fevereiro
de 2017 e seu término em 01 de fevereiro de 2018;
PREÇO: Valor do contrato é de R$ 35.472,00, cujo pagamento será efetuado em doze parcelas mensais e sucessivas
no valor cada uma de R$ 2.956,00;
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV, do artigo 57 da Lei
Federal 8666 de 21/06/93 e cláusula terceira do aditivo 01/2016.
DEMAIS CLAUSULAS: Ficam inalteradas e ratificadas
as demais cláusulas do contrato 001/2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação serão atendidas pela dotação Orçamentária:
Programática nº 0100.0103100012.001, Unidade Câmara Municipal de Sumidouro; Despesa: 3390.39.00-00 outros serviços
terceiros – Pessoa Jurídica.

Audiência Pública exibe contas da administração passada em Cordeiro
Quando expuseram as mais
adversas situações encontradas ao
assumirem a Prefeitura de Cordeiro
em 1º de janeiro de 2017, confirmando a extrema dificuldade financeira
para gerir o município diante do
quadro que diagnosticaram como
caótico, os integrantes da nova Administração Municipal não estavam
exagerando.
Isso foi comprovado pelos
números apresentados em Audiência Pública realizada na Câmara
Municipal, na quinta-feira, 17, com a
exibição dos demonstrativos financeiros do 3º Quadrimestre de 2016,
relativos às contas da administração
passada. A exposição dos relatórios

aconteceu por determinação da Lei
Complementar Nº 101, que determina que ao final dos meses de
maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo deve demonstrar e avaliar
o cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre.
Vale lembrar que a Constituição Federal determina que os
municípios invistam 15% do que se
arrecada com ações de Saúde e
25% na Educação. Assim, embora
nos relatórios haja a comprovação
de que os percentuais de recursos
foram devidamente empregados
com Saúde e Educação no 3º Quadrimestre de 2016, com índices de
30,53% e 27,44%, respectivamente,

o que mais chamou a atenção de
técnicos da área financeira e não
fugiu à percepção dos munícipes
presentes à audiência foi o montante de restos a pagar deixados pela
administração passada para a atual
pagar.
Segundo dados do Relatório
Oficial apresentado na Audiência Pública, em 31 de dezembro de 2016
havia nas contas da Prefeitura de
Cordeiro R$ 775.645,08. Contudo,
as obrigações a pagar contraídas
até o último dia do ano pela gestão
passada somavam R$ 6.870.981,93.
Ou seja, foram constatados pelo
Departamento Financeiro da atual
Administração Municipal um déficit

total de R$ 6.095.336,85. Sobre o
tema, a Lei Complementar Nº 101
diz, no Artigo 42, que é vedado ao
titular de Poder, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas
a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Outro detalhe importante
foram os gastos com pessoal. O
limite máximo legal é de 54% da Receita Corrente Líquida, tendo o limite
prudencial de 51,30%. Nos últimos
12 meses (janeiro a dezembro de
2016), foram gastos com pessoal

43,02%. Contudo, não estão computados ‘13º Salário e salários de
dezembro’, que não foram pagos
pela administração passada, o que
significa que os percentuais podem
ser ainda mais altos.
Todos os números da Audiência Pública poderão ser acessados através do Portal da Transparência (http://www.cordeiro.rj.gov.
br/). Além do atual prefeito Luciano
Batatinha, participaram da audiência secretários municipais e os
vereadores Furtuoso Lopes, Fabíola
Carvalho, Beth do Postinho, Jussara
Barrada e Thiago Macedo.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Fórum Serrano de Cultura reúne dez cidades em Cordeiro
Cordeiro sediou
na terça-feira, 14, a reunião do Fórum Serrano
de Gestores Públicos de
Cultura, que contou com a
participação de representantes de dez municípios.
Segundo o artista Cássio Campos, diretor de
Cultura local, encontros
desse quilate fortalecem
parcerias e solidificam
investimentos e ações
culturais.
Realizada na sede
da EMATER/RJ, o popular
‘Palácio de Cristal’, no
Parque de Exposições
Raul Veiga, além do mu-

nicípio anfitrião a reunião
recebeu gestores culturais de Cantagalo, Trajano
de Moraes, Duas Barras,
Macuco, Nova Friburgo,
Cachoeiras de Macacu,
Guapimirim, Teresópolis e
Petrópolis. Eles foram recepcionados pelo secretário de Educação, Luiz
Antônio Cavalheiro, que
responde interinamente
sem ônus pela Cultura,
e pelo diretor de Cultura,
Cássio Campos.
Ilustrando que o
Fórum Serrano tem a
participação de 16 cidades, com encontros

mensais para tratar de
temas da gestão cultural,
o diretor Cássio lembrou
que Cordeiro não sediava
uma reunião do Fórum
há quase três anos. “É
gratificante recebermos
toda região em Cordeiro
para promover essa troca
de experiência, saberes e
vitórias. Essa união dos
municípios redunda em
parcerias interessantes,
pois cada cidade apresenta sua peculiaridade
e isso é extremamente
salutar”, declarou o diretor
de Cultura.
No encontro desse

mês, os gestores debateram a criação de um
Consórcio Cultural, além
da realização de um seminário voltado à dinamização dos Sistemas
Municipais de Cultura e
seus mecanismos, entre
eles o Plano Municipal de
Cultura, Fundo Municipal
de Cultura e Conselho
Municipal de Políticas
Culturais. “Estamos alinhados ao Fórum Serrano. Nossa Secretaria de
Cultura enxerga nele um
coletivo emponderador da
área cultural. Poder abrir
nossa casa para esse en-

João Pedro Biott

Representantes de dez municípios marcaram presença na reunião do Fórum

contro nos enche de orgulho. Nossa cultura é viva
e merece avanços. Hoje
conseguimos avançar nas
diversas discussões cultu-

rais”, concluiu o diretor de
Cultura.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Cordeiro alerta sobre campanha de vacinação contra a febre aftosa
O secretário de Agricultura
de Cordeiro, Márcio Sauerbronn,
vem alertando os produtores rurais do município, até com certa
antecedência, particularmente os
pecuaristas, para que se mantenham atentos quanto ao início da
1ª Etapa da Campanha contra a
Febre Aftosa, que terá início no
mês de maio.
A vacinação tem como
objetivo a imunização de bovinos
e bubalinos de todas as idades e

a meta é superar os índices alcançados no ano passado, quando
foram vacinados mais de 90% do
rebanho local. Agora, com a proximidade da campanha, em sua
primeira etapa, a intenção é ampliar ou manter a marca de 2016.
Deve ser vacinado todo rebanho
bovídeos (bovinos e bubalinos).
Quanto a vacinação, os
criadores devem se manter ligados também a alguns cuidados
importantes na hora do gado re-

ceber a dose da vacina. Realizar a
vacinação no período mais fresco
do dia; sempre manter a vacina
numa temperatura adequada,
entre 2 a 8 graus, para que não
congele e ou fique em temperatura elevada, causando perda na
eficácia; e ter rigor com limpeza
e higiene de seringas e agulhas
utilizadas.
Sauerbronn lembra ainda
que o produtor que não vacinar
seu rebanho no período terá

a propriedade interditada para
comercialização de animais e
produtos, como por exemplo, o
leite, além de receber uma notificação para a regularização da
vacinação compulsória dos seus
animais com acompanhamento
do serviço oficial de defesa e um
auto de infração por animal não
vacinado dentro do prazo.
Ema caso de dúvidas, os
pecuaristas podem entrar em contato com a Defesa Sanitária Ani-

mal, cuja sede está localizada no
prédio popularmente conhecido
como ‘Palácio de Cristal’, no interior do Parque de Exposições Raul
Veiga. “Nossa missão enquanto
entes públicos é deixar os criadores sempre bem informados. Afinal, para eles é bom esse alerta,
pois assim consegue garantir um
rebanho saudável para a venda”,
acredita Márcio Sauerbronn.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro
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Projetos e Indicações marcam o início
dos trabalhos da Câmara Municipal de Cantagalo
Mostrando vontade de trabalhar e motivados com o início do período legislativo, vereadores
apresentam seus projetos e reivindicações
Lauro Horato
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Foi realizada na última
quinta-feira, dia 16, a primeira
sessão ordinária do mandato
2017/2020 da Câmara Municipal
de Cantagalo. Contando com
a presença de todos os vereadores, a sessão iniciou-se às
18h30 sob o comando do Presidente Ocimar Merim Ladeira, o
Pulunga (PSD). Os vereadores
discutiram projetos, apresentaram propostas e aproveitaram
o bom público que compareceu
à sessão para fazer as suas
reivindicações.
Após o início da sessão e
a leitura das correspondências
recebidas pelo poder legislativo, foram apresentados dois
projetos: o primeiro, um projeto
de resolução do vereador Hugo
Guimarães (PTdoB) que modifica a Lei Orgânica Municipal
e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cantagalo,
objetivando reduzir o período
de recesso do legislativo cantagalense. De acordo com o
vereador, o projeto demonstra
para a população cantagalense
o compromisso com o trabalho
e a transparência, além de
adequar o calendário do parlamento municipal ao período dos

trabalhos do parlamento federal;
o segundo, um projeto de lei
apresentado pelo vereador João
Bôsco (PV), dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Histórica e Cultural de Cantagalo
a ser comemorado anualmente
no dia 09 de março. O projeto
inclui a data no Calendário Oficial de Eventos do município e
prevê a promoção de atividades
pedagógicas nos colégios da
cidade, além de eventos que
tenham como elementos centrais os símbolos da história do
município.
Demonstrando vontade
de trabalhar para melhorar a
qualidade de vida dos cantagalenses e motivados com o início
do período legislativo, os vereadores apresentaram ao todo 12
indicações ao Poder Executivo
Municipal logo na primeira sessão. O vereador Sérgio Silva
Campanate (PROS), em uma
de suas indicações, pediu à
Prefeitura de Cantagalo através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agropecuário,
a criação e instalação da Feira
do Produtor em Cantagalo. Já
o vereador João Bôsco (PV)
apresentou indicação solicitan-

do a instituição de ponto para
estacionamento de veículos
destinados ao serviço de frete
na Rua Vereador Francisco
Vieira.
Ralfy Matias Moreira,
vereador eleito pelo PP, solicitou
em uma de suas indicações a
manutenção da rede de esgoto
da Rua Saint Cler, em Euclidelândia, 3º Distrito de Cantagalo,
que se encontra com vazamentos, gerando mau cheiro. A
vereadora do PMDB, Emanuela
Teixera Silva solicitou através
de uma de suas indicações a
construção de uma rotatória na
confluência da RJ-160 com a
RJ-164, em frente ao Hospital
de Cantagalo, visando maior
segurança para os que ali trafegam. Já o vereador Ozeas da
Silva Pereira (PSB) requisitou,
atendendo aos pedidos dos moradores do Bairro Felipe João, a
efetivação de um servidor Gari
para o bairro e a colocação de
tambores para depósito do lixo
no local. Atualmente o lixo é
depositado no chão, atraindo
ratos e baratas.
Após apresentados todos
os projetos e indicações, os
vereadores utilizaram a tribuna

para fazer as suas considerações.
O presidente do legislativo foi o
primeiro a discursar. Ocimar Merim
Ladeira (PSD), conhecido também
como Pulunga, agradeceu a boa
presença do público na primeira
sessão do atual período legislativo,
destacou a importância dos projetos e indicações já apresentados
e desejou um bom mandato aos
vereadores e ao prefeito do município, Joaquim Augusto Carvalho
de Paula.
As sessões da Câmara
Municipal de Cantagalo acontecem

todas as terças e quintas-feiras, às
18h30, no Auditório da Secretaria
Municipal de Defesa Civil – Rua
Prefeito Licínio José Gonçalves,
s/nº, Bairro Triângulo – Cantagalo/
RJ. As sessões também podem ser
acompanhadas através do canal
da Câmara Municipal de Cantagalo
no YouTube e através da Rádio
Anunciação – 87,7FM, Cantagalo/
RJ. Para mais informações acesse
o site: www.cmcantagalo.rj.gov.br
Assessoria de Comunicação/Câmara Municipal de Cantagalo

Parceria entre meio ambiente e empresa de reciclagem
garante remoção de pneus inservíveis no município de Cantagalo
ASCOM/Cantagalo
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Através de parceria firmada em caráter
emergencial, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Cantagalo e Empresa especializada
em reciclagem de Pneus, Policarpo Reciclagem,
realizaram no ultimo dia 3 de fevereiro uma ação
em conjunto para uma melhor destinação deste
material inutilizado(pneus).Esta ação contribui
muito com os trabalhos de combate a dengue,
febre chikungunya e zika vírus, que vem sendo
realizados em Cantagalo.
A parceria firmada garantiu a remoção de
aproximadamente 700 pneus no município de
Cantagalo. Parte estava sendo armazenada no
Horto municipal, sendo coberto, e parte estava
na Usina de Reciclagem do Município. Esta
parceria vem resolver esta situação do acúmulo
de pneus e dar a este material a possibilidade
de uma reutilização adequada ambientalmente.

A Prefeitura de Cantagalo não teve nenhum custo para que ocorresse esta remoção
dos pneus, a Empresa Policarpo, por entender a
situação de emergência nesta remoção, colocou
a disposição dois Caminhões preparados para o
serviço. Entre o material removido havia pneus
para carro de passeio (carro baixo), de carga,
moto e bicicleta.
A Policarpo é uma empresa brasileira,
que atua desde 1967 na área de reciclagem e
reutilização de pneus inservíveis e borrachas
em geral.
É importante lembrar que este trabalho
em parceria vem a colaborar em muito com os
trabalhos de varredura contra a dengue , que
vem sendo promovidos pela Secretária de Saúde
em Cantagalo.
Bruno Palma

Sem gerar aumento do gasto público, prefeito de Cantagalo
nomeia médico para atender unidade de saúde em Euclidelândia
ASCOM/Cantagalo

Seguindo o edital de convocação n°76/2017, e tendo em vista
o resultado do 5° Concurso Público,
o Prefeito Guga de Paula, nomeou
o Médico Dr. Alex Rodrigues Leitão,
para exercer atividades como Médico
de PSF no município de Cantagalo.
Esta convocação só se tornou possível, devido a demissão de um outro
médico de PSF, que não ocupando
mais o cargo, deu lugar para que um
novo profissional fosse convocado.
Desta forma, o Prefeito Guga, não
aumentou as despesas do município,
em relação ao gasto com pessoal, e
mediante a crise financeira em que
passa o Estado e o País, está sempre
em observância a Lei de Responsabilidade Fiscal LC nº.101/2000. Deve-se
ainda, ressaltar a preocupação do

Prefeito com a Saúde no município ,
demonstrando através deste ato de
nomeação , o seu comprometimento
em manter as Unidades de Saúde
em boas condições de atendimento
a população.
A Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101, de
04/05/2000) estabelece, em regime
nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada
ente federativo (estados e municípios)
brasileiro.
O novo médico do Município,
Dr. Alex, irá atuar na unidade de
saúde do Distrito de Euclidelândia,
garantindo um bom atendimento para
a população do Distrito. Dr. Alex , é
Ex-Prefeito da cidade de Duas Barras,
e agora estará contribuindo com sua

experiência médica na cidade de Cantagalo.
Esteve também presente durante as assinaturas, além do Prefeito Guga e do Médico Dr.
Alex, o Secretário de Administração Vinícius

Gonçalves Palma.
Bruno Palma
Assessor de Imprensa e Comunicação
na Prefeitura Municipal de Cantagalo

