ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 1ª Reunião ordinária do período de 2017.
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e cinco minutos, no salão nobre da Câmara Municipal
de Areal, com a presença de todos os vereadores, o presidente Marcelo
Pipa da Costa declarou aberta a reunião e solicitou à vereadora Vanessa
que fizesse a leitura de um Salmo. Pediu ao segundo secretário que
lesse a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em
seguida solicitou à primeira secretária que lesse o expediente do dia
composto por ofícios e comunicados do gabinete do prefeito. Logo após,
foi lido o processo cinquenta e um do Tribunal de Contas do Rio de
Janeiro referente a prestação de contas do ano de dois mil e quinze da
Prefeitura Municipal de Areal. Também foi realizada a leitura do processo
de número dois do corrente ano, de iniciativa popular, que trata da
revisão do subsídio dos vereadores para a legislatura dois mil e
dezessete a dois mil e vinte. Após a leitura do expediente do dia o
presidente deu início às pequenas comunicações. O vereador Luís foi o
primeiro a fazer uso da palavra dando boas vindas à todos e parabenizou
os vereadores recem chegados. Sugeriu um projeto de lei que monitora a
presença dos alunos na escola e agradeceu ao vereador Gutinho pelo
apoio à lei de alimentação orgânica nas escolas. Solicitou ao executivo a
contratação de mais um professor de educação física para auxiliar os
munícipes que frequentam a academia do idoso e também um espaço
para o tai-shi-shuam que beneficia muitas pessoas. Agradeceu ao
prefeito pelo trabalho realizado nas estradas vicinais que escoam a
produção de nossa cidade. Pediu também a contratação de um operador
de máquinas e um veterinário. Manifestou repúdio pelas empresas
AMPLA e CLARO devido ao trabalho vergonhoso prestado ao município
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de Areal. O vereador Itamar pediu um à parte e citou a grande
importância do retorno dos plantonistas da AMPLA nesta cidade.
Retomando a palavra o vereador Luis solicitou a poda de algumas
árvores que estão trazendo grande perigo e solicitou ao Secretário de
serviços públicos que atenda prontamente aos pedidos dos vereadores.
Reivindicou também ao executivo que faça reparos na passarela da
Manoel Fernandes e à CONCER que cuide melhor do asfaltamento da
entrada de Areal que está irregular há muitos anos. Continuando as
pequenas comunicações o presidente passou a palavra à vereadora
Vanessa que falou da importância de cultivar um ambiente harmonioso e
de interesses coletivos na Câmara para a melhoria de nossa cidade.
Manifestou

grande

alegria

pela

expressiva

participação

de

representantes populares na platéia durante a primeira reunião ordinária
do ano e solicitou à todos que particípem mais ativamente em todas as
reuniões. O vereador Marcelo pediu um à parte e explicou como foi
importante a presença da população quando o guichê da Progresso foi
retirado do centro de Areal e através de audiência pública nesta casa
logo foi reativado. Ao retomar a palavra a vereadora Vanessa disse que
havia estado recentemente com o deputado federal Hugo Leal
reforçando os pedidos de um mamógrafo e da construção de uma pista
de skate prometidas durante a campanha eleitoral. Comunicou também
que brevemente os repasses para a continuidade das obras do pórtico de
entrada da cidade serão feitos, segundo palavras do deputado. Pediu ao
secretário de obras que faça reparos ao acesso à creche Celito Gouveia
Mello pois as mães estão reclamando do péssimo estado de
conservação em que o mesmo se encontra. Após a explanação da
vereadora Vanessa foi concedida a palavra ao vereador Duga que,
notoriamente emocionado, agradeceu à todos e assumiu o compromisso
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de atuar verdadeiramente como representante do povo. Disse que
apesar de não ter tido muito tempo para se dedicar a campanha e por ser
o vereador eleito com a menor quantidade de votos, certamente estava
nessa posição por obra exclusiva de Deus. Contou parte da história de
vida de seu avô e falou da importância de ser solidário com os irmãos.
Relatou a grande dificuldade da comunidade da Vila Adelaide sobre a
falta de água e solicitou soluções. O vereador Luís pediu um à parte e
parabenizou os funcionários da Secretaria de àgua e esgoto de Areal
pela incansável luta em manter o fornecimento de água na Vila Adelaide
e solicitou ao vereador Duga para que permitisse também sua
participação neste pedido. Retomando a palavra o vereador Duga
solicitou a retirada dos galhos nas ruas do bairro do Cedro após a poda
dos mesmos pela AMPLA. O vereador Itamar pediu um à parte e disse
que a parceria entre a AMPLA e a Prefeitura de Areal no que se refere ao
trabalho de poda está com algum problema de comunicação que deve
ser sanado urgentemente. O vereador Duga agradeceu ao executivo e
aos vereadores pela brilhante participação na reunião com a Viação
Progresso para tratar de assuntos sobre a linha do Cedro que beneficia a
vários munícipes. Solicitou também a revisão do recesso da Câmara
Municipal de Areal para que os trabalhos sejam agilizados. A vereadora
Vanessa pediu um à parte e foi solidária ao vereador em sua solicitação
sobre o recesso. Terminando sua explanação o vereador Duga pediu que
a Prefeitura de Areal seguisse o exemplo da Câmara Municipal e
postasse suas publicações no Portal da Transparência, também
demonstrou seu repúdio ao vandalismo realizado no bairro Delícia na
destruição do espelho convexo que favorecia aos motoristas que chegam
a Areal através do acesso que desemboca na Rua Manoel Batista.
Passada a palavra ao vereador Marquinho o mesmo demonstrou grande
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satisfação por ter sido reeleito e por estar ao lado de vereadores que
foram seus suplentes na eleição passada. Demonstrou grande tristeza
por não ter tido a oportunidade de fazer uso da palavra na cerimônia de
posse da atual legislatura e que não foi consultado sobre a possibilidade
de ser representado por outro vereador, que na ocasião fez uso da
palavra. Falou da importância de legislar com independência e não
transformar a Câmara Municipal numa extensão do Executivo. Fazer
política e não politicagem. Solicitou também o desligamento de todas as
comissões da casa por não ter sido consultado para participar das
mesmas. Pediu ao executivo que, em caráter de urgência, faça a
manutenção no Posto de Saúde da Vila Adelaide e limpeza no pátio do
Posto de Saúde do bairro Amazonas. Reivindicou iluminação pública
para o bairro de Boa Esperança e solicitou informação à Secretaria de
Fazenda e Administração que apresente documento com todos os
repasses financeiros feitos ao Arealprev e de todas as instituições
financeiras que possuem convênio com a Prefeitura nos últimos doze
meses, pois, há relatos que os descontos estão sendo feitos no salário
dos funcionários e que não estão sendo repassados para as respectivas
instituições. Solicitou também à Secretaria de Administração a lista de
todos os contratados pelo Executivo a partir do dia dois de janeiro- do
corrente ano e seus respectivos cargos. Alegou que numa prefeitura
onde a crise está evidente seria inviável a contratação de vários cargos.
Agradeceu a participação expressiva da população na primeira reunião
ordinária do ano e se despediu convidando à todos para a próxima
reunião. Dando continuidade, o presidente passou a palavra ao vereador
Dedeu

que agradeceu à Deus por sua eleição e como sua primeira

reivindicação solicitou a utilização das defensas, que serão retiradas ao
término da obra do pórtico de entrada da cidade, que possam ser
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utilizadas para a proteção dos transeuntes do bairro Pará próximo ao
número duzentos e sessenta. Solicitou também que seja criado um
Projeto de Lei para que as merendeira das escolas municipais tenham
orientação nutricional, pois existem crianças portadoras de algum
problema de saúde que precisam de alimentação diferenciada. Por fim,
pediu também informação de todos os gastos realizados pela legislatura
passada, com excessão da folha de pagamento dos funcionários, pois há
indícios de superfaturamento em alguns serviços que foram contratados
naquele período. Pedindo um à parte, o vereador Luis propôs que a Lei
sobre a orientação nutricional proposta, seja autorizativa pois, dessa
forma o governo é que propõe os gastos. Continuando, o presidente
passou a palavra ao vereador Gutinho que agradeceu à Deus e a todos
os eleitores que acreditaram no seu potencial. O vereador se
comprometeu em exercer seu mandato exclusivamente ao povo de Areal
e que se debruçou sobre o Regimento Interno da Câmara para
desenvolver um trabalho de qualidade. Relatou que protocolou também
pedido de audiência junto a operadora CLARO. Fez também indicação
para a criação de uma Comissão de Agricultura, pois a cidade de Areal
possui um grande potencial nessa área. Disse que esteve visitando a Vila
Adelaide juntamente com membros da Secretaria de àgua e esgoto de
Areal para conhecer de perto a realidade daquele bairro. Exaltou a
grande valia do movimento "O povo no poder" e a importância de se
estudar a posibilidade de rever o salário dos vereadores, porém,
lamentou que o projeto tenha chegado pronto e sem a possibilidade de
um debate aberto para se chegar numa decisão justa. Afirmou que há
cinco anos atrás também reivindicou um projeto para impedir o aumento
do salário dos vereadores e não a diminuição, pois, apesar dos
vereadores auferirem um salário expressivo, a população deve entender
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que os dois encontros semanais realizados na Câmara Municipal são
para a realização das Reuniões da Casa. O trabalho do vereador
acontece no dia-a-dia em suas visitas e fiscalizações, afirmou também
que, se um vereador receber o valor proposto no projeto, certamente terá
que exercer outras atividades deixando a função de representante do
povo em segundo plano. O vereador Itamar pedindo um à parte fez um
desabafo, afirmando que muito trabalha e se dedica ao longo de sua vida
pública, trabalhando dentro da lei, fazendo jus ao salário que ganha. O
vereador Gutinho destacou o trabalho do vereador Duga e disse que o
fato de ser o menos votado não o diminui perante seus pares e que sua
responsabilidade e competência farão a diferença. Solicitou também ao
Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos a limpeza do posto de
saúde do bairro Amazonas e se comprometeu a trabalhar pelo povo.
Dando sequência o presidente passou a palavra ao vereador Itamar que
agradeceu a Deus e ratificou sua disposição em trabalhar pelo povo com
dignidade e de cabeça erguida. Agradeceu à Secretaria de Serviços
Públicos o belo trabalho que está sendo feito no bairro de Cachoeirinha
próximo ao cemitério e na estrada da Boa Esperança. Pedindo um à
parte o vereador Luis expressou a importância da manutenção do acesso
ao cemitério da Cachoeirinha por se tratar de um lugar onde reina a paz.
Expressou também seu desejo de ser sepultado naquele espaço quando
for a hora. Retomando a palavra o vereador Itamar solicitou urgência nos
reparos a serem realizados no posto médico da Vila Adelaide e que para
a realização dos mesmos talvez fosse necessário um processo de
licitação. O vereador Marquinho, pedindo um à parte, disse que medidas
paliativas podem ser tomadas imediatamente no referido posto médico
com os profissionais que fazem parte do quadro de efetivos da Prefeitura
pois a situação é de extrema urgência. Dando continuidade o vereador
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Itamar disse que em visita à vila Adelaide ficou muito sensibilizado com a
situação do bairro. Solicitou ao Executivo que faça a terceirização de
alguns serviços da Secretaria de Obras para acelerar algumas obras no
município. Demonstrou grande preocupação quando citou o corte do
cartão alimentação dos funcionários e expressou grande confiança no
Executivo em resolver esse problema o mais breve possível. Questionou
a dificuldade do Arealprev em realizar o pagamento dos funcionários
inativos e ressaltou que a instituição possui valores expressivos
aplicados,

que

teoricamente,

possibilitariam

tranquilidade

no

cumprimento de seus deveres na falta ou atraso nos repasses realizados
pela Prefeitura. Pediu urgentemente a reforma da passarela da Manoel
Fernandes e solicitou à Defesa Civil um laudo de liberação ou não da
mesma. Solicitou à todos os presentes que, antes de criticar ou
questionar o trabalho dos vereadores que procurem os mesmos para
esclarecimentos e explicações. O presidente Marcelo Pipa solicitou ao
vice presidente que assumisse a presidência da mesa e iniciou sua fala
agradecendo à Deus pela oportunidade de estar mais uma vez
representando o povo de Areal. Saudou os vereadores de primeiro
mandato e pediu equilíbrio, sabedoria e respeito mútuo. Solicitou ao
executivo a manutenção da estrada do Morro Grande e São Pedro.
Destacou o empenho e dedicação do Diretor de Agricultura Samuel e da
Secretaria de Educação que propiciou grande crescimento para Areal.
Expressou sua certeza no notório crescimento de Areal nos últimos anos
e reforçou sua crença que todas as medidas tomadas pelo Executivo não
são atitudes pessoais e impensadas e sim decisões necessárias para a
manutensão do município. Relembrou a todos que, apesar da crise
instalada no País, o município de Areal pagou os salários dos
funcionários em dia e também o décimo terceiro do ano de dois mil e
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dezesseis, fato que muitas prefeituras não conseguiram. Agradeceu à
todos os presentes e retomou sua posição de presidente. Dando
sequência, colocou na pauta da próxima reunião o Projeto cinquenta e
um. Encerrando a reunião convidou à todos que continuem participando
efetivamente das mesmas. Não havendo mais nenhum assunto a tratar
às vinte e uma horas e trinta e oito minutos o presidente encerrou a
reunião. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por todos assinada.

Marcelo Pipa da Costa

Luis Aurélio Z. Ribeiro

Marcos Roberto de Paula

Vanessa Neves Santinon
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José Augusto B. Lima

Denilson da Silva

Anderson A. Marcelino

Luiz Antônio da P. Reis
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