ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

ATA DA SESSÃO SOLENE E CERIMÔNIA DE POSSE DOS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O PERÍODO DE 2017/2020 DO
MUNICÍPIO DE AREAL.

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, no
salão nobre da Câmara Municipal de Areal, às dezoito horas e quarenta
minutos, com a presença dos vereadores eleitos no pleito do dia dois de
outubro de dois mil e dezesseis: Anderson de Almeida Marcelino,
Denílson da Silva, Itamar Medina Machado, José Augusto Bernardes
Lima, Luis Aurélio Zimbrão Ribeiro, Marcelo Pipa da Costa, Marcos
Roberto de Paula e Vanessa Neves Santinon, realizou-se Sessão Solene
de posse dos mesmos, eleição da mesa diretora e posse do Prefeito e de
seu vice para o período de dois mil e dezessete a dois mil e vinte. A
sessão foi presidida pelo vereador mais idoso, senhor Luiz Antônio da
Penha Reis que solicitou a vereadora Vanessa que realizasse a leitura
de um Salmo. Em seguida, foi realizado o juramento de posse dos
vereadores. Após o juramento os vereadores foram convidados a assinar
o termo de posse e ao término iniciou-se a eleição da Mesa Diretora para
o biênio dois mil e dezessete/dois mil e dezoito. Foi anunciado à todos a
existência de uma única chapa denominada “Unidos por Areal” com a
seguinte formação: vereador Marcelo Pipa da Costa (presidente),
vereador Luis Aurélio Zimbrão Ribeiro (vice-presidente), vereadora
Vanessa Neves Santinon (primeira secretária) e vereador Denílson da
Silva (segundo secretário). Após as cédulas serem rubricadas pelos
vereadores Marcos, Anderson e Itamar o vereador Luiz Antônio
apresentou a urna, de forma que todos os presentes pudessem notar que
a mesma se encontrava vazia. Logo depois que todos os vereadores
votaram foi realizado o escrutínio e anunciado o resultado de oito votos
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favoráveis e um contrário o que garantiu a eleição da Mesa Diretora que
tomou posse no mesmo instante. Estando cada membro da Mesa em
seus

devidos

lugares

deu-se

início

à

eleição

das

Comissões

Permanentes que foram aprovadas por unanimidade. As mesmas
ficaram com a seguinte composição: Comissão de Justiça e Redação:
presidente: Denílson da Silva, relatora: Vanessa Neves Santinon,
secretário: Anderson de Almeida Marcelino e suplente: Itamar Medina
Machado. Comissão de Finanças e Orçamento: presidente: Anderson de
Almeida Marcelino, relator: Luis Aurélio Zimbrão Ribeiro, secretário:
Denílson da Silva, suplente: José Augusto Bernardes Lima. Comissão de
Cultura, Educação e Assistência Social: presidente: Vanessa Neves
Santinon, relator: Itamar Medina Machado, secretário: Luiz Antônio da
Penha Reis, suplente: Marcos Roberto de Paula. Comissão de Saúde e
Meio Ambiente: presidente: José Augusto Bernardes Lima, relator:
Denílson da Silva, secretária: Vanessa Neves Santinon, suplente: Luiz
Antônio da Penha Reis. Comissão de Obras e Serviços Públicos:
presidente: Luis Aurélio Zimbrão Ribeiro, relator: Anderson de Almeida
Marcelino, secretário: Luiz Antônio da Penha Reis, suplente: Marcos
Roberto de Paula. Comissão de Direitos Humanos e Defesa do
Consumidor: presidente: Itamar Medina Machado, relator: Luis Aurélio
Zimbrão Ribeiro, secretário: José Augusto Bernardes Lima, suplente:
Marcos Roberto de Paula. Dando continuidade à solenidade, o
presidente solicitou ao prefeito Flávio Magdalena Bravo e o vice-prefeito
Celso Silvestre que proferissem o juramento de posse dos mesmos.
Após o término do juramento o prefeito e o vice-prefeito, juntamente com
os vereadores, assinaram o termo de posse e foram declarados
empossados pelo presidente Marcelo Pipa da Costa. O vereador Luis
proferiu palavras de agradecimento e de estímulo aos seus pares e
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ressaltou a importância do trabalho de todos os eleitos, para o povo e
pelo povo. O presidente Marcelo Pipa da Costa também teceu palavras
de agradecimento a todos os presentes e logo em seguida passou a
palavra ao vice-prefeito Celso Silvestre. Com um discurso carregado de
emoção e simplicidade o vice-prefeito agradeceu a presença de todos e
ressaltou a importância da família para o crescimento do ser humano.
Também assumiu o compromisso de caminhar lado a lado com o prefeito
para uma administração séria e voltada ao crescimento da cidade de
Areal. O prefeito Flávio Bravo, notoriamente emocionado, também
agradeceu a presença de todos, com um destaque especial à sua
família. Exaltando a capacidade de todos os vereadores eleitos e
reeleitos, o prefeito garantiu aos presentes que as portas de seu gabinete
estarão sempre abertas para esclarecimentos e recepção de novas
idéias. Destacando a importância dos servidores públicos de Areal,
explicou que todas as medidas que foram tomadas, apesar de duras e
amargas, são de extrema importância para a manutenção e o bom
funcionamento da máquina pública nesses tempos de crise. Disse
acreditar na força do trabalho e que todos os contatos e parcerias que
Areal possui no âmbito federal terão grande valor. O prefeito convidou a
todos que, em ambiente virtual, criticam e condenam o Poder Executivo
para comparecerem em seu gabinete e expressarem suas opiniões
abertamente, pois, segundo a sua concepção, é muito fácil tecer críticas
e tomar decisões à distância atrás de um teclado. Após a apresentação
de sua equipe de trabalho e explicações sobre cortes de benefícios e
redução de salários dos cargos comissionados, ressaltou a importância
de “cortar na carne” e demonstrar o exemplo, que deve vir de cima para
baixo. Terminando suas palavras, o prefeito agradeceu a presença de
todos, especialmente do deputado federal Celso Jacob e de todas as
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autoridades. Com a frase: “Juntos somos mais fortes!” e solicitando a
parceria e colaboração dos vereadores, o prefeito Flávio Bravo declarou
novamente, estar aberto às idéias e contribuições intelectuais para o
crescimento da cidade de Areal. Após as palavras do prefeito, o
presidente Marcelo Pipa concedeu a palavra ao deputado Celso Jacob
que parabenizou a todos os eleitos e se prontificou a trabalhar
incansavelmente em prol da cidade de Areal. O deputado Celso Jacob
também citou a grande dificuldade de todos os prefeitos eleitos e que
Areal, apesar da crise, está conseguindo cumprir com suas obrigações
com o funcionalismo. Ao término do discurso do deputado o presidente
Marcelo Pipa reforçou as palavras do prefeito Flávio e agradeceu o
empenho de toda a equipe da prefeitura e da câmara municipal. Às vinte
horas e quinze minutos a sessão foi encerrada. A seguir foi lavrada a
presente ata que vai por todos assinada.

Marcelo Pipa da Costa

Vanessa Santinon

Denílson da Silva

Luiz Aurélio Z. Ribeiro

Itamar Medina Machado

Anderson A. Marcelino

Marcos Roberto de Paula

José Augusto B. Lima

Luiz Antônio da P. Reis

*ATA EM CONFORMIDADE COM O “LIVRO DE ATAS” DA CÂMARA MUNICIPAL
REGISTRADO NO OFÍCIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE AREAL SOB O SELO DE
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO EBAC32791TSY.
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