ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 12ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e dez minutos no salão
nobre da Câmara Municipal de Areal, o presidente
Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou ao vereador Marquinho 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 Gutinho, iniciou sua fala solicitando a
retirada delixo verde no Bairro Pará próximo ao bar do
Sr. Joel, pois a falta dessa limpeza está causando
muitos transtornos àquela comunidade. Aparteando o
vereador Gutinho, o vereador Dedeu solicitou a troca
dos tambores de lixo no mesmo local. O vereador
Gutinho, encerrou suas palavras agradecendo a
presença de todos. Dando continuidade o presidente
passou a palavra ao vereador Dedeu que, após
saudar a todos, solicitou a limpeza do Beco da
Saudade
com
dedetização
contra
animais
peçonhentos que estão trazendo risco aos moradores
daquela comunidade. Pediu também dedetização no
bairro Pará e que a placa da Policlínica com o nome
do Sr. Manoel José Soares seja recolocada no prédio.
Solicitou novamente o aproveitamento das defensas
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que estão sem uso, retiradas da obra do pórtico de
Areal e que sejam instaladas no bairro Pará, próximo
a residência do Sr. Darci. Pediu instalação de um
braço de luz na Rua Bom Jardim e na Rua Álvaro
Quintela, próximo a casa do Sr. Evaldo. Solicitou a
manutenção do bueiro nas proximidades do comércio
do Sr. Claudinei, no centro da cidade, pois em dias
chuvosos o mesmo está entupindo e causando grande
transtorno a todos. O vereador Dedeu solicitou
informações detalhadas sobre as obras do pórtico de
Areal em relação aos atrasos da mesma. Solicitou
também informações detalhadas dos últimos doze
meses do laboratório de análises que presta serviços
para a Prefeitura com valores pagos e exames
realizados. Finalizando suas palavras, solicitou
certidões negativas, em todos os âmbitos, de todos os
secretários da Prefeitura de Areal. Solicitou
informações sobre os descontos realizados na folha
de pagamento dos servidores da Prefeitura, pois tem
ouvido reclamações de alguns funcionários sobre a
falta de organização nessas operações. Dando
continuidade o presidente passou a palavra a
vereadora Vanessa, que reforçou sua solicitação
sobre a construção de um redutor de velocidade com
faixa de pedestres na conhecida Rua da feirinha, em
baixo do Viaduto Domingos da Veiga Soares. Pediu
que a iluminação ornamental, instalada em épocas
festivas na praça ao lado da citada rua, seja mantida
ao longo do ano, pois denota um visual muito
agradável a todos que passam por ali. Pediu avaliação
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da passarela que liga a Rua Cabral de Melo ao CIEP,
pois alguns pais estão reclamando que pode haver
perigo nos pilares da citada passarela que também
apresenta rachaduras. O vereador Itamar, pedindo um
à parte, pediu para assinar conjuntamente esta
solicitação. Terminando sua explanação, a vereadora
Vanessa agradeceu à Deus por nunca ter votadoa
favor do Tribunal de Contas do Estado e que as
notícias
recentes
apresentadas
pela
mídia,
demonstram a parcialidade de alguns integrantes do
citado tribunal, O vereador Dedeu, aparteando a
vereadora Vanessa, reforçou o pedido para que
também seja solucionado o problema da passarela
que liga a Rua Manoel Fernandes ao Centro da
cidade. A vereadora Vanessa, afirmou que continuará
sempre com o mesmo raciocínio lógico e votará
sempre com sua consciência analisando os fatos de
acordo com a realidade de nossa cidade. O presidente
Marcelo Pipa pediu autorização ao plenário para que o
vereador Itamar fizesse uso da palavra, pois o mesmo
não havia assinado o livro de oradores. Após
aprovação de todos, o vereador Itamar iniciou suas
palavras pedindo limpeza urgente no bairro K Trinta e
relatou a rapidez e competência da justiça em
desmascarar alguns corruptos do TCE. Disse que
brevemente também os corruptos de Areal irão
aparecer e certamente serão punidos por suas ações.
Pedindo um à parte, o vereador Dedeu afirmou que o
TCE demonstrou-se um órgão corrupto, que aprova as
contas da forma que os convém. O vereador Itamar,
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encerrando suas palavras, disse que nós precisamos
de políticos sérios e que presam pela lisura e
honestidade. O presidente Marcelo Pipa, usando de
suas atribuições, parabenizou o Sr. Adilson Costa,
pela determinação na produção de orgânicos que
valoriza o nome de Areal e apesar de toda dificuldade,
continua trabalhando e aumentando sua produção. O
presidente convidou a todos para a próxima reunião e
às dezenove horas e cinquenta minutos encerrou a
sessão. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por
todos assinada.
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