ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 10 Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil
e dezessete, às dezenove horas e doze minutos no salão
nobre da Câmara Municipal de Areal, o presidente
Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou ao vereador Dedeu que fizesse a leitura de um
Salmo. Dando continuidade pediu ao segundo secretário
que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Após
aprovação unânime da ata, o presidente solicitou a
primeira secretária que realizasse a leitura do expediente
do dia. Ao término da leitura deu início às pequenas
comunicações. O vereador Luis, iniciou sua fala
solicitando a limpeza da Rua Leonardo do Espírito Santo
no bairro Gaby e também a volta da obra da Casa da
Cultura. Pediu limpeza total no bairro Cajú e Julioca.
Pediu informação de como anda o processo de
logradouro público do bairro Julioca. Fez indicação para
criação de um Projeto de Lei para isenção de IPTU para
os idosos que possuem apenas um imóvel e que tenham
rendimento de até um salário mínimo. Solicitou
desapropriação de um imóvel que está abandonado na
Afonsina próximo a entrada do campo do ECA. Encerrou
suas palavras desejando uma boa noite à todos. O
vereador Gutinho subiu à tribuna e pediu ao Poder
Executivo que tome providências sobre a obra que está
em andamento no terreno sob o viaduto Domingos da
Veiga Soares, pois a mesma está impedindo o trânsito de
pedestres na calçada causando grande risco. O vereador
Dedeu, aparteando o vereador Gutinho, solicitou melhor
sinalização nas obras do pórtico, para a prevenção de
possíveis acidentes. O vereador Gutinho, encerrando sua
fala, parabenizou a Secretaria de Saúde pela campanha
de vacinação contra a febre amarela. O vereador Duga
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iniciou sua participação citando que, em conversa com a
secretária de saúde, a mesma relatou a dificuldade em
conseguir as doses da vacina. O vereador mostrou sua
indignação sobre o desempenho de uma funcionária da
Posto vacinação Municipal no que se refere ao tratamento
para com os munícipes. Demonstrou sua imensa alegria
em ter participado do evento alusivo ao dia mundial da
água e solicitou Moção de Aplauso aos palestrantes pela
total determinação dos mesmos em trabalhar em prol da
preservação do meio ambiente. Falou de sua revolta
quanto aos péssimos serviços prestados pela
concessionária AMPLA, em especial ao bairro do Cedro, e
encerrando sua fala disse que uma audiência pública se
faz necessária o mais rápido possível para resolver esta
questão. O vereador Itamar saudou a todos os presentes
e fez um pedido urgente à secretaria de educação que
faça reparos no telhado da Escola Joaquim Vital Vieira.
Aparteando o vereador Itamar, a vereadora Vanessa
solicitou também reparos na Escola Santo Antônio dos
Portões. Parabenizou a Secretaria de Fazenda pela
distribuição e agilidade na entrega dos carnês de IPTU. O
vereador Itamar sugeriu que o pedido de reparo das
citadas escolas fosse feito em conjunto com a vereadora
Vanessa. Continuando, o vereador Itamar solicitou à
secretaria de serviços públicos serviço urgente no bairro
Gaby, próximo à residência do Sr. Bigode, na rede de
esgotos, pois a mesma está causando grande transtorno
àquela localidade devido ao mal cheiro. Encerando suas
palavras, parabenizou também a secretaria de saúde pela
campanha de vacinação contra a febre amarela e
informou que, apesar de todos os rumores e mensagens
negativas que chegam aos seus ouvidos e do medo que
quase o dominou, já está vacinado. O presidente Marcelo
Pipa, verificando que não havia mais nenhum vereador
inscrito, solicitou a primeira secretária que lesse a ordem
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do dia, processo número sete com seus respectivos
pareceres. Após a leitura o presidente colocou em
discussão e o projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira e segunda votação. O presidente convidou a
todos para a próxima reunião e às vinte horas encerrou a
sessão. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por
todos assinada.
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