ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 14ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e quinze minutos no
salão nobre da Câmara Municipal de Areal, com a
ausência justificada dos vereadores Luis, Anderson e
Dedeu, o presidente Marcelo Pipa da Costa declarou
aberta a reunião e solicitou ao vereador Gutinho para
assumir a primeira secretaria e convidou o vereador
Marquinho para assumir a segunda secretaria, o qual
não aceitou, o presidente então, convidou a vereadora
Vanessa para assumir a segunda secretaria. Antes de
iniciar os trabalhos o presidente solicitou ao vereador
Gutinho que fizesse a leitura de um Salmo. Dando
continuidade pediu a segunda secretária que fizesse a
leitura da ata da reunião anterior. O vereador Itamar
pediu para ser modificado um trecho de sua fala e
após aprovação unânime da ata, o presidente solicitou
ao primeiro secretário que realizasse a leitura do
expediente do dia. Ao término da leitura deu início às
pequenas comunicações. O vereador Duga iniciou sua
fala parabenizando a cidade de Areal por seus vinte e
cinco anos e que Deus abençoe a todos os
moradores. Solicitou adaptação em todas as quadras
de Areal para a prática do basquete e pediu
informações sobre alguns materiais que, segundo
testemunhas, estão armazenados em uma das salas
do extinto Colégio Cenecista Machado de Assis, entre
eles, pneus, cadeiras de roda, colchões e
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computadores. O vereador pede esclarecimentos e os
motivos do armazenamento dos citados materiais nas
instalações do Colégio. Pediu também, informações
sobre os critérios utilizados pelo município no que se
refere ao aumento do IPTU, pois, segundo
informações
de
alguns
munícipes,
existem
discrepâncias no cálculo do mesmo. Questionou a
quanto tempo foi realizado serviço de dedetização nos
ônibus escolares de Areal, pois segundo relato de
alguns estudantes, foi percebido a presença de ratos
nos coletivos. Pedindo um à parte, o vereador Itamar
relatou que, devido aos restos de alimentos deixados
pelos alunos e pelo fato de os carros ficarem
estacionados num local próximo à mata, já foi
encontrado um rato dentro, de apenas um ônibus, mas
o problema foi solucionado e os alunos não tiveram
contato com o roedor. Encerrando suas palavras o
vereador Duga disse que gostaria de saber se foi ou
se é realizado o citado serviço pelo município.
Continuando, o presidente passou a palavra ao
vereador Gutinho que, após cumprimentar a todos,
relatou sua visita à EMATER-RJ, juntamente com o
coordenador de agricultura Samuel, o que
proporcionou a formalização de um convênio com o
Estado para o funcionamento, em nossa cidade, do
Núcleo de Defesa Agropecuária. Reforçou também o
pedido para a criação, na Câmara Municipal, de uma
comissão para acompanhamento da agricultura em
nosso município. Relatou que entregou em mãos, aos
diretores do INEA e da FUNASA, ofícios solicitando
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benefícios para Areal e também à Secretaria Estadual
de Obras para a conclusão das casas populares
construídas na granja Disco, localidade conhecida
como “buraco do sapo”. Falou também do pedido de
autorização para que o município possa intervir nas
obras da Avenida Jorge Luis dos Santos e da
liberação do projeto de esgotamento sanitário que
beneficiará oitenta e nove por cento da cidade de
Areal, com valor estimado de vinte milhões de reais.
Explanou sobre a importância da liberação deste
projeto para tornar Areal uma referência estadual e
que ficaria muito feliz com esse acontecimento.
Aparteando o vereador Gutinho, a vereadora Vanessa
parabenizou ao prefeito Flávio pela conquista do
citado projeto e também ao vereador Gutinho.
Continuando, o vereador Gutinho citou sua grande
emoção ao participar das festividades pela passagem
do aniversário da cidade e fez indicação ao Executivo
que seja criado um centro de cultura nas instalações
do Prédio do Colégio Cenecista Machado de Assis
assim que as obras de reforma forem concluidas.
Solicitou à secretaria de serviços públicos a limpeza
urgente da comunidade do Cajú e a conclusão da
contenção no prédio da antiga estação, propiciando
mais segurança para a comunidade e também a
possibilidade da criação de algumas vagas de
estacionamento naquele local. Encerrando suas
palavras, parabenizou também ao Executivo pela
limpeza do bairro Vila Adelaide. O presidente Marcelo
Pipa convidou a vereadora Vanessa para assumir a
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presidência e subindo a tribuna expressou sua
felicidade pela aquisição do prédio do Machado de
Assis. Disse que o aproveitamento do citado imóvel
acarretará uma grande economia para os cofres
públicos no que se refere ao pagamento de aluguéis.
Parabenizou aos organizadores da festa de
aniversário da cidade pela eficácia na montagem e
desmontagem do palco o que evitou muitos
transtornos ao comércio local. A vereadora Vanessa
pedinho um à parte, parabenizou toda equipe da
prefeitura pela competência durante as festividades e
ressaltou a beleza e qualidade das apresentações.
Disse que, apesar das dificuldades financeiras, a
cidade de Areal mereceu a grande festa pela
passagem dos seus vinte e cinco anos. Solicitou ao
Executivo que, antes de tomar qualquer atitude no que
se refere a ocupação do prédio do Machado de Assis,
realize audiência pública para conhecer as idéias dos
vereadores
e
da
população
para
melhor
aproveitamento do espaço. Danco continuidade o
vereador Marcelo parabenizou às autoridades
eclesiásticas de Areal pelo carinho e apoio às
festividades. Destacou a importância da valorização
dos artistas locais e pediu Moção de Aplauso para o
Sr. João Luis e sua banda pela belíssima
apresentação. Assumindo novamente a presidência, o
vereador Marcelo retirou de pauta os processos de
número seis e quarenta e seis e solicitou que seja
colocado na ordem do dia da próxima reunião os
processos de número oito, nove e dez do corrente
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ano. Após aprovação unânime da Moção de Aplauso
solicitada, às dezenove horas e cinquenta minutos, o
presidente deu por encerrada a sessão. A seguir foi
lavrada a presente ata que vai por todos assinada.
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