ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 4ª Reunião ordinária do período de 2017.
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas, no salão nobre da Câmara
Municipal de Areal, com a ausência justificada do vereador Dedeu,
o presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou a vereadora Vanessa que fizesse a leitura de um Salmo.
Pediu ao vereador Gutinho que assumisse a segunda secretaria e
lesse a 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-se início às pequenas
comunicações. O vereador Luis, iniciou a sua fala fazendo uma
indicação para que todos os carros do Poder Executivo sejam
devidamente identificados com o brasão da Prefeitura Municipal de
Areal, facilitando sua rápida identificação em qualquer lugar em
que o mesmo se encontre, evitando assim, possíveis transtornos
futuros. Solicitou também, em caráter de urgência a capina na Rua
Adelino Saldanha e de todo bairro do Cedro. Capina também na
Rua Ayres Pinto. Informou que os moradores da Rua Rio de
Janeiro

já

compraram

o

encanamento

necessário

para

regularização do abastecimento da água daquela localidade e que
o Poder Executivo disponibilize uma máquina para a abertura das
valas necessárias para a instalação dos mesmos. Pediu uma
Moção de Aplausos para o Sr. Cleiver e Sr. Jorge Sanseverino,
respectivos responsáveis pelos Blocos Carvavalescos Arerê Folia
e Bloco da Fazenda Velha, que abrilhantaram as tardes do
carnaval de nossa cidade proporcionando diversão aos munícipes.
Aparteando o vereador Luis, o vereador Marcelo solicitou também
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Moção de Aplausos para o Sr. Pedro que organizou as matinês
para as crianças juntamente com o proprietário do Bar do Preto, na
Rua Afonsina, que também será agraciado com Moção de
Aplauso. O vereador Luis também solicitou limpeza no bairro
Alberto Torres. Assumindo a palavra o vereador Marquinho
solicitou informação à Secretaria de Administração a lista com
todos os funcionários que recebem menos de um salário base e o
valor dos respectivos complementos. Lamentou a falta do carnaval
de Areal que poderia ser realizado de forma mais simples e
parabenizou ao proprietário do bar “Point de Areal” pela realização
de evento alusivo ao carnaval. Solicitou Moção de Aplauso ao
Capitão Marlon da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pelo
pronto atendimento ao município de Areal durante as festividades
do carnaval. Aparteando o vereador Marquinho, o vereador
Marcelo, demonstrou sua admiração pela atitude do prefeito em
não realizar o carnaval, devido às circunstâncias em que se
encontra a economia de Areal e que certamente, independente da
qualidade das festividades que fossem realizadas as críticas
seriam muito severas. Mantendo sua opinião, o vereador
Marquinho afirmou que apesar de toda a situação, com um pouco
de bom senso e com parcerias privadas o carnaval de Areal
poderia ter sido realizado. Continuando sua explanação o vereador
Marquinho solicitou ao Executivo que envie, pelo menos duas
vezes ao mês, as publicações realizadas pela Folha Popular a
todas as repartições públicas de Areal, para que a população de
Areal fique ciente das realizações do Poder Executivo. Dando
continuidade a vereadora Vanessa agradeceu a presença de todos
os presentes e se solidarizou ao vereador Marcelo sobre a não
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realização do carnaval de Areal. Pedindo um à parte, o vereador
Itamar solicitou ao executivo a volta do Cartão Alimentação do
funcionalismo público que chora pela dificuldade que estão
passando devido a falta do mesmo. Continuando sua explanação a
vereadora Vanessa explicou a todos que o prefeito Flávio, em
reunião com os vereadores, apresentou os motivos pelos quais o
carnaval não seria realizado. Solicitou ao Executivo a volta
imediata do cartão alimentação para os funcionários que
necessitam urgentemente da volta do cartão. Pediu indicação à
Secretaria de Obras para a retirada dos veículos abandonados às
margens das ruas de Areal, principalmente na Alameda Santa Rita
pois estão dificultando a vida dos moradores dessa localidade.
Solicitou a SAE, conserto de esgoto a céu aberto em frente à
bomba da própria secretaria no bairro de Vila Adelaide. Pediu a
manutenção nas obras do “buraco” no bairro Pará com aterro do
local e compactação do solo. Destacou e parabenizou o Executivo
pela iniciativa de retirar a Secretaria de Serviços Públicos do centro
de Areal e levá-la para o DNER, onde certamente, além de gerar
economia, possibilitará melhor condições de trabalho e segurança
aos funcionários. Destacou a necessidade do Poder Executivo em
contratar mais estagiários para auxiliar os cuidadores de creche
que ainda não tem grande experiência no cargo. Solicitou à SAE
que seja mais severa no que se refere ao corte de água às
pessoas que, além de não pagarem as contas de água,
desperdiçam esse bem tão precioso e que está em extinção no
mundo. Antes de encerrar a reunião o presidente Marcelo Pipa
colocou em votação o pedido de Moção de Aplauso que foram
solicitados durante a reunião e os mesmos foram aprovados por
Praça Duque de Caxias, 39 – CEP: 25.845-000 - Tel. (24) 2257-1264 - Areal/RJ.
E-mail: camaraareal@hotmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
unanimidade. O presidente, assegurando que não havia mais
nenhuma inscrição, convidou a todos para a próxima reunião e às
dezenove horas e quarenta minutos encerrou a reunião. A seguir
foi lavrada a presente ata que vai por todos assinada.
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