ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 5ª Reunião ordinária do período de 2017.
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e onze minutos no salão nobre da Câmara
Municipal de Areal, com a presença de todos os vereadores, o
presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou ao vereador Gutinho que fizesse a leitura de um Salmo.
Pediu ao segundo secretário que fizesse a leitura das atas da
terceira e da quarta reunião ordinária do corrente ano. Após
aprovação unânime das atas, 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 a sua fala questionando em quando tempo o Executivo
retornará com o cartão alimentação do funcionalismo. Sugeriu a
criação de uma emenda na Lei para beneficiar os funcionários que
recebem até um salário mínimo com prioridade para o retorno do
cartão. Demonstrou seu repúdio na demora da manutenção da
passarela da Rua Manoel Fernandes e o vereador Itamar,
aparteando o vereador Luis, informou a todos que o processo
licitatório da citada obra já está bem acelerado e que brevemente a
obra será realizada. O vereador Luis afirmou que, mesmo com
processo em andamento, o responsável pela pasta deve assumir o
compromisso e agilizar o andamento conforme a necessidade do
serviço. Solicitou limpeza urgente na Alameda Santa Rita que está
tomada pelo mato, Rua Bento Teixeira, Rua José Santinon e no
bairro de Alberto Torres. Parabenizou o secretário da SAE pela
dedicação na solução do problema na Rua Rio de Janeiro e
criticou a atitude de alguns moradores de má fé, da citada
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localidade, que tentam prejudicar e denegrir a imagem do Poder
Público com atitudes extremamente egoístas. Pediu a mudança
urgente dos postos de saúde das comunidades da Fazenda Velha
e do Gaby para outro prédio pois, segundo o vereador, os imóveis
atuais estão em completo estado de precariedade. Solicitou
também limpeza nas imediações do extinto Colégio Cenecista
Machado de Assis. Aparteando o vereador Luis, o vereador Dedeu
cobrou soluções mais rápidas por parte do Executivo e reforçou a
necessidade da presença do Secretário Ronan nesta casa para
maiores esclarecimentos. O vereador Luis disse entender a falta de
funcionários para realizar os trabalhos no município, porém, cobrou
maior organização da Secretaria de Serviços Públicos na
realização dos mesmos, pois diversas vezes o serviço é feito pela
metade, causando mal estar na população e nos visitantes.
Solicitou Moção de Pesar à família Roux Lima devido ao
falecimento do Sr. Rodolfo. Dando continuidade o presidente
passou a palavra ao vereador Gutinho que iniciou sua fala
solicitando providências à Vigilância Sanitária Municipal sobre a
questão dos cavalos que andam soltos pelos bairros da cidade.
Reforçou também o pedido da reforma urgente da passarela da
Rua Manoel Fernandes e da retirada do lixo que se acumula ao
longo da mesma, principalmente próximo à estação. Solicitou
também a Secretaria de Serviços Públicos, maior atenção à
comunidade do Morro da Pedra no que se refere à melhoria no
acesso da citada comunidade. O vereador Itamar pediu um à parte
e informou ao vereador Gutinho que o serviço no Morro da Pedra
só poderá ser realizado após a passagem do período das chuvas
devido ao risco de deslizamentos. Continuando, o vereador
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Gutinho solicitou a retirada imediata da lixeira localizada no bairro
Julioca próximo à pousada Caturama que está causando grande
transtorno. Pediu providências à Secretaria de Serviços Públicos
quanto

ao

mau

cheiro

proveniente

do

esgoto

que

vem

incomodando os moradores do bairro São Sebastião. Solicitou à
Secretaria de Obras a possibilidade do plantio de árvores ao
término da obra do Pórtico de Entrada da cidade, que
proporcionará beleza e conforto aos transeuntes e aos visitantes.
Aparteando o vereador Gutinho, o vereador Luis sugeriu que a
execução de toda a parte elétrica da obra em questão seja feita de
forma subterrânea, evitando a poluição visual agregando maior
valor estético à entrada da cidade. Continuando, o vereador
Gutinho ressaltou a importância da comemoração do dia mundial
da água, que será realizada nas instalações da Câmara Municipal
no próximo dia vinte e dois, com a presença de várias autoridades.
Subindo à tribuna o vereador Duga solicitou à Secretaria de
Serviços Públicos limpeza e manutenção no esgoto da Servidão
Mário de Jesus no bairro da Vila Adelaide e providências também
no Posto de Saúde da mesma localidade que se encontra em
situação precária. Solicitou a manutenção da quadra do colégio do
Cedro com reparo nos vestiários e também na sala de atendimento
do Posto de Saúde do mesmo bairro. Pediu limpeza imediata nas
Ruas Joaquim Baptista de Dionízio Bassan, com instalação de
iluminação pública e pavimentação. Indicou a necessidade de
disponibilizar mais um latão de lixo em Vila Dantas devido a grande
quantidade de sujeira que se acumula na comunidade. Fez um
agradecimento à Secretaria de Serviços Públicos pela iluminação
da Vila Adelaide e parabenizou o diretor do hospital Dr. Jonatan
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pela disponibilidade e carisma. Dando continuidade a vereadora
Vanessa solicitou a capina na Escola Santo Antônio dos Portões e
também a resolução do problema da calha em relação à rampa da
mesma escola, que sempre transborda em dias de chuva
prejudicando a mobilidade dos usuários. Exaltou novamente o
trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Serviços
Públicos

nas

estradas

do

município,

principalmente

na

Cachoeirinha que vem despertando o reconhecimento e satisfação
de toda comunidade. Aparteando a vereadora Vanessa, o vereador
Luis, em tempo, parabenizou a todas as mulheres do Brasil pelo
dia internacional da mulher. A vereadora Vanessa, retomando suas
palavras, pediu que seja incluído no cronograma da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos a melhoria na Estrada do Morro Grande
que serve a tantos turistas em nossa cidade. O vereador Marcelo,
aparteando a vereadora Vanessa, relatou que esteve a poucos
dias na localidade citada e que ficou muito triste com o que
presenciou, disse que já cobrou do poder Executivo melhorias
urgentes na Estrada do Morro Grande e mais uma vez, solicitou
um atendimento mais eficaz por parte do Executivo aos pedidos
realizados nesta casa. Dando seguimento, a vereadora Vanessa
informou que a área do Morro Grande está em grande crescimento
e que merece maior dedicação do Poder Público. O presidente
passou a palavra ao vereador Itamar que relembrou da importância
no aumento do efetivo dos “verdinhos” que fazem a limpeza das
ruas de Areal e que os mesmos, apesar de estarem com seus
rendimentos atrasados, continuam realizando seu trabalho com
competência e determinação. Demonstrou sua indignação na
demora da solução do problema dos citados operários que estão
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sofrendo com essa situação. O vereador Luis, aparteando o
vereador Itamar, se solidarizou com o vereador e informou que, em
conversa com os responsáveis pelo pagamento, pediu que o
problema fosse resolvido o mais rápido possível e que segundo os
mesmos, os pagamentos em atraso serão feitos ainda nesta
semana. Continuando, o vereador Itamar ressaltou a importância
desses humildes trabalhadores e que esse trabalho possa ser
realizado em toda a cidade. Reforçou o pedido da realização de
“Operação

Tapa

Buracos”

na

Vila

Adelaide.

Destacou

a

importância de começar o trabalho e ir até o final e não interromper
os trabalhos na metade. Disse que respeita a todos, porém na hora
de cobrar, não mede palavras e nem seleciona pessoas. Relatou
seu sonho em ver Areal ocupando o lugar de “Melhor Cidade” do
Estado do Rio de Janeiro dando dignidade aos moradores. Cobrou
soluções à Secretaria de Serviços Públicos que, ao realizar
serviços na Rua Airton Senna, danificou o esgoto de uma
moradora, que ficou durante todo o período do carnaval com o
esgoto a céu aberto. Disse que, se o problema for os quarenta
centímetros de cano necessários para resolver o problema, ele
compraria e doaria o citado material para a realização do serviço.
Cobrou boa vontade do Poder Público para a solução de
problemas às vezes tão simples. Aparteando o vereador Itamar, o
vereador Dedeu demonstrou sua indignação pelo descaso do
Secretário de Obras e Serviços Públicos que muitas vezes
combina e promete a realização dos serviços solicitados e não
cumpre com seus prazos, deixando os vereadores numa situação
muito delicada perante a população. Concluindo suas palavras o
vereador Itamar disse que a Prefeitura de Areal precisa tomar
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medidas extremas para a solução dos problemas. Disse que se for
necessário, ele ajudará de qualquer forma com sua disposição
para trabalhar, atuando em qualquer área necessária. Relatou
várias de suas experiências em ajudar nos trabalhos de capina e
encerrou suas palavras solicitando urgência na construção de uma
rampa no hospital de Areal, pois quando o elevador apresenta
algum defeito, é quase impossível desenvolver um trabalho de
qualidade e a dificuldade de locomoção entre os andares sacrifica
os servidores. Encerrou suas palavras narrando uma triste
experiência que teve ao ter que transportar um cadáver nos braços
através das escadas do hospital devido a uma pane no elevador.
Dando continuidade o presidente passou a palavra ao vereador
Dedeu, que iniciou suas palavras solicitando manutenção imediata
na calha da quadra do bairro Pará que está causando vários
transtornos à população. Solicitou instalação de placas de
sinalização nas imediações do viaduto de Areal indicando a
preferência para quem está entrando na rotatória. Com essa
medida vários acidentes podem ser evitados. O vereador
Marquinho, aparteando o vereador Dedeu, pediu para assinar o
pedido em conjunto, expressando a grande importância da
realização desse serviço para a cidade. Continuando, o vereador
Dedeu solicitou melhorias no acesso ao Beco da Saudade,
próximo ao cemitério municipal e a instalação de um toldo na
capela mortuária para melhor conforto aos usuários. Pediu também
melhorias ao acesso às campas laterais, na parte de cima do
cemitério municipal, com rebaixamento do talude que atrapalha
imensamente alguns sepultamentos. O presidente Marcelo Pipa
solicitou ao vice que assumisse seu lugar e iniciou suas palavras
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solicitando à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, solução
imediata na iluminação da descida do viaduto Domingos da Veiga
Soares, sentido centro da cidade, onde a mesma há vários meses
apresenta defeitos, causando grande transtorno aos motoristas e
pedestres que se dirigem ao centro de Areal. Destacou também, a
cobrança de um morador do bairro da Vila Adelaide, no que se
refere ao serviço de capina realizado pela Secretaria de Serviços
Públicos sem realização da limpeza do bairro. Solicitou também
limpeza urgente da Praça Maria Guilhermina no bairro Delícia.
Agradeceu o serviço de roçada que foi feito na Estrada do Morro
Grande, no entanto ressaltou a importância de atendimento mais
freqüente

àquela

comunidade.

Terminada

as

pequenas

comunicações o presidente solicitou à primeira secretária que
fizesse a leitura da ordem do dia, processos de número três, quatro
e cinco do corrente ano, com seus devidos pareceres que foram
aprovados por unanimidade em primeira e segunda votação. O
presidente convidou a todos para a próxima reunião e às vinte
horas e cinquenta minutos encerrou a reunião. A seguir, foi lavrada
a presente ata que vai por todos assinada.

Marcelo Pipa da Costa

Luis Aurélio Z. Ribeiro

Marcos Roberto de Paula

Vanessa Neves Santinon

Itamar Medina Machado

José Augusto B. Lima

Denilson da Silva

Anderson A. Marcelino

Luiz Antônio da P. Reis
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