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A voz do povo na Rede

Em apenas dois dias prefeitura responde questionamentos de 83 visitantes do Facebook oficial
Em
apenas
dois
dias,
83 respostas. Este foi o
balanço que a Secretaria de
Comunicação fez ao apurar
quantas
perguntas
dos
internautas mangaratibenses
respondeu via Facebook oficial.
A contagem começou depois
da divulgação da iniciativa da
Secretaria, publicada na rede
social na quarta-feira (24).
Houve quem duvidasse, e
também quem comemorasse,
e o fato agora é: todos vão ter
resposta, mesmo que para uns
leve um pouco mais de tempo
do que para outros. A maioria,
porém, obteve resposta no
mesmo dia. Em várias situações
foram comentários, e não
questionamentos. Para alguns
desses, a Prefeitura - via equipe
de comunicação da Secretaria também comentou e promoveu
uma interessante e importante
relação com o munícipe.

Ruy Quintanilha tomou posse
– mas também da filosofia de
comunicação do Executivo, que
hoje tem uma política definida
para tratamento de informações.
Uma regra clara dessa política é:
todos têm direito à informação,
sem exceções. O exercício
da comunicação plena e
democrática se faz com acesso
à informação e direito de voz,
conferido a todos, independente
de posicionamento político
contra ou a favor.

AUTORIDADES COMENTAM
Ruy
comentou
que
a
determinação é promover a
transparência e colocar as
pessoas em contato com
aqueles que vão resolver
os problemas ou esclarecer
questões. “O Facebook da
Prefeitura é apenas uma parte
disso, na verdade o nosso
compromisso é com a clareza
de propósitos. Atendimento não
A medida também se dá em é favor, é obrigação”, disse o
um contexto de profundas prefeito na tarde de sexta-feira
mudanças não só na gestão (26).
municipal – desde abril do ano
passado, quando o prefeito O Subsecretário da pasta, Jupy

Junior, destaca que algumas
questões requerem um tempo
maior de apuração pela equipe
da secretaria, por isso nem
todas as questões têm resposta
de imediato. Mesmo assim,
afirma ele, ninguém ficará
sem resposta. Ele também
comentou: “Nossa intenção
é promover a participação
de todos, indistintamente. A
iniciativa não deve ser alvo
de elogios, é obrigação de
qualquer instituição pública
esclarecer e aproximar a
população
daqueles
que
devem resolver os problemas.

A comunicação pública só é
eficaz e honesta quando leva
isso em consideração. Este é
objetivo da Prefeitura, dentro
da filosofia de comunicação
que tem sido praticada na
Prefeitura e na Secretaria”. O
subsecretário também revelou
que tem uma expectativa:
um número cada vez maior
de participantes. “Queremos
muitas sugestões, críticas,
denúncias sobre qualquer tema
de interesse da população. É
assim que a cidade cresce, com
a participação e o envolvimento
de todos”.
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CONCURSO E SERVIÇOS

o Facebook oficial não pode sofrer deturpações com causas

Nesses dois dias alguns assuntos tiveram maior destaque. Muitas políticas isoladas ou destrutivas, e também não pode servir para
pessoas tinham dúvidas quanto à convocação do concurso público, denuncismo ou falsas polêmicas. Tudo em nome da democracia e
já que a posse dos classificados acontece já na segunda-feira (29) da igualdade de condições.
– leia mais no site da Prefeitura, no link http://goo.gl/twDnhT. A
Secretaria de Serviços Públicos também teve várias requisições. Apesar dos conflitos naturais que qualquer comunicação
Muitos internautas tinham dúvidas quanto aos dias de limpeza das livre e pública acaba por trazer, os dois primeiros dias foram
ruas onde moram, alguns fizeram denúncias de ilegalidades como extremamente positivos para todos. Para a Prefeitura, por ter um
despejo de lixo em local indevido e outros reivindicaram melhorias retorno das suas atividades e acesso a informações trazidas pelo
para suas localidades.

munícipe; e para o mangaratibense, que tem no Facebook oficial
uma oportunidade de fazer valer a sua voz e obter respostas para

APARAR ARESTAS

suas reivindicações.

Muitos têm dificuldade em solicitar com clareza, ou até mesmo
oferecer um ponto de vista que seja de fácil compreensão. Mesmo O trabalho, é claro, continua. O Facebook oficial é apenas um
para casos assim, a Prefeitura procura entender o munícipe para dentre vários outros canais que a Secretaria de Comunicação
que ele seja de fato atendido. Em outros casos há certa violência elabora para interação com o munícipe. Muito mais novidades vão
e revolta. Vários elogios também apareceram. O tratamento surgir em breve.
será o mesmo para ambos os casos: compreender o munícipe.
Se agradou, intensificar. Se não agradou, explicar e encaminhar
as sugestões. Há que se apelar, contudo, para o bom senso:
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°: 01/2016
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
Decreto Municipal nº 3320 de 14 de Janeiro de 2015, conforme o disposto no artigo 38, inciso
VII, c/c art. 43. Inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, em decorrência do Processo Licitatório
por Tomada de Preços n˚ 01/2016 e Julgamento constante da Ata de Reunião de
Licitação de 26 de janeiro de 2016, a mim apresentada, HOMOLOGO o resultado do
julgamento da licitação, conforme abaixo discriminado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10074/2015.
OBJETO: Execução de obra de reforma e adequação dos ambientes do CEIM FREI
AFONSO JORGE BRAGA, localizado na Av. Cândido Jorge Capixaba, s/nº, em frente à Rua
Tiradentes, Muriqui - Mangaratiba/RJ.
EMPRESA:

Nova

Sigma

Empreendimentos

e

Construções

Ltda-ME

–

CNPJ

86.766.631/0001-31.
VALOR GLOBAL: R$ 419.305,38 (quatrocentos e dezenove mil trezentos e cinco reais e
trinta e oito centavos).

Mangaratiba, RJ, 26 de fevereiro de 2016.

DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
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