ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 26ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 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, o
presidente solicitou ao primeiro secretário interino
Gutinho que realizasse a leitura do expediente do dia.
Ao término da leitura, o presidente deu início à Tribuna
Livre com a presença do Sr. Marcos Antonio Soares
que explanou por vinte minutos sobre a grande
importância da agricultura orgânica para o
crescimento do município de Areal e destacou o valor
e a determinação que o poder público está dedicando
ao citado assunto. O presidente destacou os pontos
positivos do projeto em questão e destacou o trabalho
do Coordenador de Agricultura Samuel e de sua
equipe. Dando continuidade o presidente deu início às
pequenas Comunicações. O vereador Luis iniciou sua
fala agradecendo a participação do Sr. Marcos na
Tribuna Livre. Destacou a importância de fiscalizar a
represa do morro grande e valorizar aquele espaço
que poderá se tornar um grande ponto turístico.
Agradeceu ao secretário Márcio Lima pelo trabalho
que está sendo realizado na comunidade do Morro
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Grande. Aparteando o vereador Luis, o vereador
Marcelo sugeriu que seja feita indicação em conjunto
para a realização de uma prova aquática com
travessia de caiaques na represa em parceria com a
diretoria de cultura. O vereador Luis informou que a
diretora de cultura entregou recentemente um projeto
para a secretaria de educação e o mesmo está sendo
estudado para sua possível realização. Solicitou que a
indicação citada pelo vereador Marcelo seja
direcionada para a secretaria de educação, cultura,
esportes e eventos. Reiterou o pedido da troca do
registro de água próximo à Rua Amazonas, pois muita
água está sendo perdida naquele local. Agradeceu a
resposta que obteve do Executivo sobre a licitação
para reforma da passarela da Manoel Fernandes que
acontecerá dia nove de junho. Aparteando o vereador
Luis, o vereador Dedeu, em tempo, solicitou que seja
divulgado no site da Câmara e da Prefeitura fotos da
represa do Morro Grande para demonstrar as belezas
daquela localidade. Continuando, o vereador Luis
sugeriu que sejam também publicadas fotos de outros
pontos de Areal, como as antigas estações e
aproveitando o ensejo, solicitou mais dedicação do
Executivo em retomar a reforma da estação da cultura
na Rua Manoel Fernandes, que está paralisada há
muito tempo e também do vagão e da estação do
bairro de Alberto Torres. Citou alguns pontos
históricos de nosso município, como a ponte de
Alberto Torres e o viaduto Domingos da Veiga Soares,
que podem ser utilizados como referência turística.
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Pediu reparos urgentes na estrada do bairro São
Lourenço e solicitou a todas as pessoas que, por má
fé ou falta de conhecimento, utilizam as redes sociais
para tentar denegrir a imagem e o trabalho dos
vereadores, que procurem conhecer o município e
façam críticas construtivas para o bem estar de todos.
Fez indicação para instalação de latões de lixo ao
longo da Rua Amazonas. Parabenizou o Sr. Hélvio
Rocha pela organização da festa de Santa Rita e
encerrando suas palavras reiterou seu pedido para
implementação de creches nos bairros Alto Pará, Vila
Adelaide e Cedro. Reiterou também o pedido de
reforma do posto de saúde do bairro Vila Adelaide.
Dando continuidade, o presidente passou a palavra ao
vereador Gutinho que iniciou suas palavras
comunicando que esteve em visita recente à
Secretaria de Estado do Ambiente, no lançamento do
módulo de validação do CAR – Cadastro Ambiental
Rural que facilitará a vida do pequeno e do médio
produtor rural com linhas de financiamento com juros
menores e vários outros benefícios. Disse estar muito
feliz, pois Areal foi citado e elogiado pelo belíssimo
trabalho na área da agricultura. Informou que entregou
nas mãos de autoridades federais, um jornal com
matéria destacando o município de Areal, e que o
gerente regional do SEBRAE conseguiu marcar uma
reunião com a presidente da ONG Planeta Orgânico, e
que a mesma ficou muito entusiasmada com a
apresentação do projeto de lei, do município de Areal,
da merenda escolar orgânica. Relatou que a
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presidente da citada ONG estará brevemente na
Alemanha para captar recursos internacionais para a
realização deste e de outros projetos. Garantiu que
trabalhará incansavelmente para a concretização do
projeto de criação do mercado do produtor. Dirigindose ao Sr. Marcos Soares, disse que a questão da
represa do Morro Grande é um problema muito
preocupante, pois se trata de um enorme patrimônio
natural e que pode ser muito bem aproveitado pelo
município. Disse que já solicitou ao Ministério Público,
todos os processos em relação à citada represa e que
uma audiência pública deve ser realizada com a
presença da empresa QUANTA para esclarecimentos
sobre a responsabilidade da mesma com este grande
patrimônio natural. Encerrando sua participação, disse
que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é de
extrema importância pois o funcionamento e o dia-adia do município depende de verbas provenientes da
citada secretaria. Prosseguindo, o presidente passou
a palavra ao vereador Itamar que após cumprimentar
a todos os presentes, solicitou ao Executivo que
providencie um operador de máquina para
atendimento à coordenadoria de agricultura.
Expressou sua felicidade na realização da licitação
para reforma da passarela da Manoel Fernandes e
parabenizou o Executivo pela iniciativa. Elogiou a
atitude de alguns munícipes que tecem críticas
construtivas e cobram de maneira educada dos
vereadores providências para os problemas do dia-adia. Relatou sua preocupação com a situação da
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estrada do bairro São Lourenço, mas disse
reconhecer a dificuldade da prefeitura. Disse que em
conversa recente com o secretário Márcio Lima
explicou o sofrimento da comunidade e que, o
secretário garantiu que a partir de agora, os serviços
de reparo e manutenção serão realizados de forma
completa, com muita luta e dedicação. Encerrando
suas palavras, reiterou o pedido para manutenção
urgente da estrada do bairro São Lourenço e disse
que jamais terá medo da verdade e que fofocas e
falácias nunca atingirão o trabalho dos bem
intencionados. Finalizando, o presidente solicitou que
fosse colocada para a próxima reunião a matéria de
número seis e às vinte horas e quarenta minutos
encerrou a sessão. A seguir foi lavrada a presente ata,
que vai por todos assinada.
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