ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 11ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil
e dezessete, às dezenove horas e vinte minutos no salão
nobre da Câmara Municipal de Areal, o presidente
Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou a vereadora Vanessa que fizesse a leitura de um
Salmo. Dando continuidade pediu ao segundo secretário
que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. O
vereador Duga solicitou a correção do texto, onde estava
escrito “Farmácia Municipal” que se colocasse “Posto de
Vacinação Municipal”. 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 Gutinho,
iniciou sua fala solicitando a limpeza do Posto de Saúde
do Bairro Amazonas e também de todo o bairro,
principalmente o final do mesmo. Pediu à empresa
AMPLA que proceda com os reparos necessários para a
reestruturação da iluminação na Av. Jorge Luis dos
Santos, em Alberto Torres, próximo às obras do muro de
contenção. Solicitou à Secretaria de Meio Ambiente que
tome providências sobre recente desmatamento junto ao
campo de Alberto Torres. Aparteando o vereador Gutinho,
o vereador Marquinho, explicou que não houve
desmatamento mas apenas uma poda, pelo menos
enquanto ele estava presente no local. Encerrando suas
palavras o vereador Gutinho relatou a carência do
município no que se refere à fiscalização ambiental.
Continuando, o vereador Dedeu subiu à tribuna
comentando sobre o descaso de alguns secretários em
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relação aos pedidos dos vereadores. “Parabenizou” a
Secretaria de Serviços Públicos pela limpeza na Rua
Valeriana Rodrigues, porém, o serviço poderia ter sido
executado de melhor forma, pois foi realizada apenas
uma “roçada” e não a capina. Com essa atitude, em dez
ou quinze dias o mato já estaria novamente alto,
causando novas cobranças da população. Expressou
também, sua indignação com a secretária de saúde e com
o secretário de governo em relação ao horário de trabalho
dos servidores, pois alguns não estão cumprindo
rigorosamente o que manda a lei. Disse que o direito dos
servidores deve ser respeitado e que arbitrariedades não
podem ser admitidas. Relatou que a secretaria de
serviços públicos prestou um trabalho de baixa qualidade
na Rua Valeriana Rodrigues e que, não tendo sua
solicitação atendida à cerca da instalação de uma placa
de sinalização na rotatória do viaduto Domingos da Veiga
soares, vai instalar a placa por sua conta, com seus
próprios recursos para a segurança de todos. Reclamou
que pedidos teoricamente pequenos, como a mudança do
quebra-molas para a cabeceira da ponte da ilha,
aproveitamento das defensas que foram retiradas da obra
do pórtico para a comunidade do Pará e melhor
sinalização da citada obra, estão sendo ignorados e
“empurrados com a barriga”. Disse que o diálogo com o
Executivo está muito difícil e que o povo continua
cobrando dos vereadores soluções que nunca chegam.
Encerrou sua explanação pedindo informações mais
claras sobre a lei que alterou o horário dos servidores da
Prefeitura. Dando continuidade, o vereador Itamar
solicitou à secretaria de saúde que, no posto de saúde da
Fazenda Velha, retorne a marcação das consultas como
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era feito antes, pois, no modelo atual, muitas pessoas
estão sendo prejudicadas. Falou também sobre a questão
do cumprimento do horário por alguns servidores. O
vereador Dedeu, aparteando o vereador Itamar, disse que
apreciou minuciosamente a referida lei e que a mesma
não está sendo cumprida. Disse que por várias vezes
solicitou explicações à secretária de saúde e que não
obteve respostas. Continuando, o vereador Itamar disse
que o contingente dos chamados “verdinhos” será
aumentado e que os serviços de limpeza nas ruas terá
uma grande melhora. Disse compreender a indignação do
vereador Dedeu e que a cobrança não pode parar. O
vereador Marcelo iniciou sua explanação pedindo a
retirada dos carros abandonados ao longo da Alameda
Santa Rita e de todas as ruas de Areal. Ressaltou a
importância de um convênio com a Polícia Militar para
melhor organização do trânsito em Areal e cumprimento
das leis, que notoriamente são negligenciadas por alguns
motoristas. Pedindo um à parte, o vereador Itamar relatou
que um projeto antigo, apresentado pelo comandante da
Polícia Militar seja novamente apreciado para o resgate
da dignidade de nosso povo. A vereadora Vanessa,
também solicitou um à parte e disse concordar com o
vereador Itamar e que a mudança do quebra-molas na
cabeceira da ponte da ilha seja realizada urgentemente.
Continuando seu à parte, o vereador Itamar solicitou que
seja proibido o estacionamento de veículos na área da
feirinha da ilha, pois impossibilita a visão dos motoristas.
O vereador Marcelo parabenizou a secretaria de indústria
e comércio pela conquista de alguns cursos
profissionalizantes em parceria com o SEBRAE que
brevemente chegarão em Areal. O vereador Gutinho,
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aparteando o vereador Marcelo, ressaltou a importância e
grande relevância desses cursos para os munícipes, com
preços populares e ótima capacitação. O vereador
Marcelo sugeriu ao setor jurídico da Câmara Municipal
que esses cursos sejam divulgados também por essa
casa de leis e que seja marcada uma reunião com o
DETRO, onde todos os vereadores possam participar
juntos, reivindicando melhorias para o município, inclusive
solução no que se refere a linha de ônibus no bairro do
Cedro. Encerrou suas palavras agradecendo e
parabenizando a secretaria de ação social pelo retorno
das aulas de Tai-shi-shuan nas instalações da citada
secretaria. O presidente convidou a todos para a próxima
reunião e às vinte horas e cinco minutos encerrou a
sessão. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por
todos assinada.
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