ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

'Ata da 13ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas no salão nobre da
Câmara Municipal de Areal, o presidente Marcelo Pipa
da Costa declarou aberta a reunião e solicitou ao
vereador Gutinho 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 agradecendo o apoio de todos e explanou sobre
sua visita ao Distrito Federal, em conjunto com o
prefeito, para tratar de assuntos importantes para o
crescimento de Areal, entre eles a retomada do prédio
do extinto Colégio Cenecista Machado de Assis. O
vereador falou da importância em valorizar o trabalho
do Executivo quando realmente é voltado para o povo
e que ações desse porte devem ser reconhecidas e
parabenizadas. Informou que vários benefícios
chegarão brevemente em Areal para oferecer mais
conforto e praticidade aos munícipes. Relatou que
esteve conversando com alguns deputados federais e
solicitou várias emendas parlamentares para
investimentos no município. Solicitou ao Executivo
que, ao final das obras do pórtico, transfira o DPO
para as instalações do mesmo, pois se trata de um
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ponto estratégico e de melhor acesso, além de gerar
economia para os cofres públicos. Pediu urgência na
realização de obras na Avenida Jorge Luis dos Santos
em Alberto Torres para amenizar os transtornos
daquela comunidade, liberando a passagem, para
pelo menos um carro. Solicitou alargamento na rua de
acesso ao bairro do Cedro. Criticou a atitude de
alguns vândalos que quebram placas de sinalização
urbanas e solicitou a recolocação das mesmas.
Indicou que sejam feitas obras no PSF do Cedro.
Parabenizou a limpeza realizada no Mundo Novo.
Solicitou realização de Audiência Pública para a
melhoria nos serviços de telefonia móvel na cidade
pois o serviço prestado é de péssima qualidade
apesar das empresas insistirem em afirmar que o
serviço é ótimo. Encerrando suas palavras, solicitou
que na próxima reunião ordinária seja colocado em
pauta projeto de sua autoria para avaliação e votação.
Subindo à tribuna, o vereador Gutinho destacou a
importância da realização de Audiência Pública para
melhoria no serviço de telefonia em Areal. O vereador
Luis, aparteando o vereador Gutinho, ressaltou a
importância do pedido ser realizado em conjunto para
demonstrar força e melhor representatividade.
Continuando, o vereador Gutinho disse que
recentemente esteve com o presidente do INEA e
cobrou soluções para a obra do bairro Alberto Torres.
Solicitou Ofício direcionado ao presidente do citado
órgão para agilizar o processo. Citou que firmou
parceria com uma ONG reconhecida nacionalmente
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entre as trinta mais atuantes do Brasil e que através
desta parceria já conseguiu beneficiar alguns
munícipes. Parabenizou novamente a secretaria de
saúde pela atuação no combate à febre amarela. O
vereador Dedeu, aparteando o vereador Gutinho,
também parabenizou todos os funcionários do centro
municipal de imunização pela dedicação e empenho
no trabalho. Continuando, o vereador Gutinho pediu
informações à Secretaria de Serviços Públicos o
motivo pelo qual foi realizada uma poda, segundo ele
desnecessária, em uma árvore nas proximidades o
extinto Colégio Cenecista Machado de Assis. Com
esse exemplo, demonstrou a imensa necessidade da
atuação em nossa cidade de um Fiscal Ambiental.
Encerrando suas palavras, convidou a todos os
presentes à participar da audiência pública do plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos que
aconteceria no dia sete do mês de abril, no salão
nobre da câmara de vereadores. Dando continuidade
o presidente passou a palavra ao vereador Duga que
iniciou parabenizando o vereador Luis e o prefeito
Flávio pela representação em Brasília. Relatou que,
apesar de alguns de seus pares não concordarem
com sua opinião e atitudes, continuará sempre
votando com sua consciência e tomando atitudes para
beneficiar o povo arealense. Solicitou a poda de uma
árvore próximo ao Centro Santa Rita, no Cedro, que
está trazendo grande risco aos moradores e outra na
Vila Adelaide entre a casa do Sr. Curti e o bar da loira
que poderá cair a qualquer momento. Disse que em
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visita ao bairro Pará notou que providências devem
ser tomadas em relação ao "campinho" daquela
comunidade que está tomado pelo mato. Encerrando
suas palavras reforçou sua determinação em manter
seu caráter e originalidade, não se preocupando com
comentários infelizes de pessoas vazias e sem
princípios que não acrescentam nada no convívio em
sociedade. O presidente passou a palavra ao vereador
Marquinhos que concordou com o vereador Duga e
expressou suas convicções dizendo que sempre
votará com imparcialidade e jamais fará politicagem e
sim política. Parabenizou o vereador Luis por sua
belíssima atuação em buscar benefícios para o
município. Relatou que esteve presente na convenção
do PTN e que também estará buscando emendas e
verbas para Areal sempre com atitudes democráticas
sem distinções. Solicitou ao Executivo que o carro que
atendia ao bairro de Boa Esperança retorne, pois o
povo está necessitando urgentemente desse serviço
que foi extinto. Pediu também manutenção na quadra
do colégio do Gaby e contratação de médicos para as
comunidades da Amazonas, Pará e Alto Pará.
Solicitou reparos na parte elétrica nos postos da
Amazonas e do bairro Gaby. Encerrando suas
palavras, cobrou do Executivo o reajuste nos salários
do funcionalismo que até hoje não chegou nesta casa
de leis para discussão e aprovação. Aparteando o
vereador Marquinho, o vereador Luis relatou que, em
conversa com o prefeito, o mesmo garantiu que o
repasse será realizado e que jamais deixará de arcar
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com suas obrigações. Continuando o vereador
Marquinho solicitou informações sobre o atraso nos
reajustes e repasses que são direitos do
funcionalismo. O presidente Marcelo Pipa passou a
palavra ao vereador Itamar que iniciou solicitando à
secretaria de saúde reparos urgentes no posto da
comunidade de São Lourenço que está com o
lavatório quebrado e os profissionais estão sem
condições de fazer a higienização das mãos. Solicitou
limpeza urgente nos bairros de Vila Adelaide e São
Sebastião. Agradeceu a capina realizada no Mundo
Novo e os trabalhos no Cambote. Disse que na gestão
passada esteve em visita ao bairro de Alberto Torres
com representantes do INEA e que também foram
cobradas soluções para amenizar o sofrimento
daquela comunidade no que se refere às obras na
Avenida Jorge Luis dos Santos e que todas as
tentativas por parte da prefeitura foram negadas pois,
somente a empresa ganhadora da licitação poderia
realizar qualquer tipo de obra naquele local. Pediu
formalização de ofício para marcação de outra reunião
com os representantes e responsáveis pela citada
obra. Pedindo um à parte, o vereador Luis disse não
acreditar nas palavras "nunca" e "de jeito nenhum",
disse acreditar em "vontade" e reconhecendo as
dificuldades, disse acreditar que brevemente o prefeito
estará realizando melhorias naquela comunidade.
Continuando sua explanação o vereador Itamar
relatou que alguns moradores da citada localidade não
são favoráveis emserviços paliativos na obra pois tem
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medo de suas residências serem afetadas. Disse que
em conversa com o prefeito Flávio, o mesmo garantiu
que até o mês de maio colocará em dia o reajuste e
repasse aos funcionários. Disse que muitas pessoas e
até funcionários ficam "jogando conversa fora"
fazendo intrigas e "brincando com a verdade" quando
o correto seria buscar a verdade e mostrá-la à
população. Afirmou que jamais terá medo de falar a
verdade e que a mesma sempre prevalecerá.
Aparteando o vereador Itamar, o vereador Marquinho
disse que o Executivo deve mandar de forma
documental os prazos a serem cumpridos para melhor
explicação aos funcionários por parte dos vereadores.
Continuando, o vereador Itamar disse estar sempre do
lado do funcionalismo e que apesar de confiar na
competência do prefeito sempre estará cobrando.
Encerrando suas palavras, solicitou ao Executivo que
reveja o valor da diária dos motoristas que está
defazada e que muitos estão passando dificuldades
durante a realização de seus trabalhos nos grandes
centros urbanos. O presidente, usando de suas
atribuições, sugeriu que brevemente seja formada
uma comitiva para um diálogo direto com o DETRO e
o INEA para soluções urgentes dos problemas de
nossa cidade. Disse que os dias passam rápido e que
uma data seja marcada para uma visita de todos os
Edis, em conjunto, também na Secretaria de Obras do
Estado, para protocolar documentos relativos aos
serviços necessários em nossa cidade. Disse que
também teve uma conversa séria com o prefeito sobre
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a reposição do sálário do funcionalismo e que o
mesmo garantiu que além do citado reajuste pagará
os valors retroativos como manda a Lei. Explicou que
apesar de toda a dificuldade, o salário do
funcionalismo encontrasse em dia e este mérito o
prefeito merece. Continuando, pediu permissão ao
plenário que a reunião solene no próximo dia seis seja
realizada nas instalações da Sociedade Esportiva
Gaby. Após aprovação unânime, o presidente
informou que na reunião ordinária do dia onze de abril
seja colocado em pauta o processo de número seis da
mensagem número três do corrente ano e o processo
quarenta e seis, mensagem vinte e seis de dois mil e
dezesseis. Sem mais assuntos à tratar, às dezenove
horas e cinquenta e quatro minutos encerrou a
sessão. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por
todos assinada.

Marcelo Pipa da Costa

Luis Aurélio Z. Ribeiro
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