ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 6ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos nove 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 da vereadora Vanessa, o presidente
Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e convidou o
vereador Gutinho para assumir a primeira secretaria. Solicitou ao
vereador Marquinho que fizesse a leitura de um Salmo. Dando
continuidade pediu ao segundo secretário que fizesse a leitura da
ata da quinta reunião ordinária do corrente ano. O vereador Luis,
solicitou mudança no texto da ata onde ele solicitava a criação de
uma Lei para o retorno do cartão alimentação dos funcionários da
Prefeitura, que fosse substituído pela criação de uma emenda.
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 Luis,
iniciou a sua fala ressaltando o pedido de um morador quanto a
liberação,

por

parte

da

Viação

Progresso,

para

que

os

responsáveis por crianças pequenas matriculadas na Escola do
Cedro, possam acompanhar seus filhos durante o transporte dos
mesmos. Solicitou limpeza na comunidade de Volta Grande, no
Cedro, onde o trabalho foi interrompido antes do término e
instalação de braço de luz na mesma localidade. Pediu para que a
Prefeitura providencie imediatamente a instalação de uma placa na
Praça São Silvestre com o nome oficial do bairro de FazendaVelha que na realidade chama-se Bairro Joaquim Vital Vieira.
Solicitou ao Executivo que mude o posto do citado bairro, para o
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espaço público que se encontra junto à Igreja de Santo Antônio
dos Portões, que com pequenas adaptações, pode se tornar um
ótimo posto médico para aquela comunidade, inclusive com
atendimento dentário. Solicitou também a compra de mais latões
de lixo para reposição em toda a cidade. Solicitou Moção de Pesar
à família do Sr. Joanico, um dos moradores mais antigos de nossa
cidade. Fez indicação para a criação de Hortas Comunitárias nas
escolas de Areal para promover melhor qualidade de vida aos
alunos e suas famílias, com indicação de um responsável pelo
Executivo ou pela Escola. Aparteando o vereador Luis, o vereador
Itamar pediu que este trabalho seja realizado de forma voluntária e
o vereador Luis citou da importância de se formalizar um projeto
para evitar problemas futuros para a escola, sugerindo tomar como
parâmetro o extinto projeto “Amigos da Escola”. Continuando, o
vereador Duga explanou também sobre a extinção do cartão
alimentação e das “quentinhas” dos funcionários da Secretaria de
Obras

e

Serviços

Públicos

que

também

foram

retiradas.

Apresentando um caso ocorrido na Prefeitura de São João da
Barra, onde é citado que um decreto não pode derrubar uma lei, o
vereador Duga sugeriu que pode ser aplicada ao município de
Areal a mesma penalidade sofrida pelo citado município. O
vereador Marquinho pedindo um à parte, disse que se sente muito
triste com essa medida aplicada pelo Executivo, até por que,
também é funcionário do Executivo. Relatou que fez uma denúncia
recente ao Ministério Público sobre a medida da extinção
temporária do cartão alimentação e citando a Lei duzentos e
setenta e seis de dois de junho de dois mil e três, que trata do
reajuste dos vencimentos dos funcionários do executivo, cuja data
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base é no dia primeiro de março, disse que até a presente data
não foi comunicada nenhuma mudança ou reajuste nos salários. O
vereador Itamar, aparteando o vereador Duga, também disse ter
uma ação tramitando sobre o assunto e que, por ser funcionário
público, jamais votará contra o funcionalismo e que deveria ser
criada uma lei, impedindo que medidas como esta sejam tomadas
futuramente e solicitou ao prefeito a volta imediata do cartão
alimentação. Dando continuidade, o vereador Duga, também pediu
a volta imediata do cartão e citou que não entende porque o
funcionalismo está sendo prejudicado enquanto o Executivo realiza
contratações aparentemente desnecessárias que contribuem para
o empobrecimento da cidade de Areal. Pediu também que sejam
tomadas providências quanto ao abastecimento de água da Rua
Sebastiana Cunha da Silva e operação tapa buracos na mesma
rua. O vereador Duga disse que está se organizando e que,
juntamente com os moradores, realizará muitos trabalhos no bairro
do Cedro. Expressou sua extrema preocupação com o secretário
Ronan, pois a carência de serviços em Areal e muito grande.
Parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia e também a equipe
do posto de saúde do Cedro pela realização de uma festa em
comemoração ao dia internacional da mulher. Convidando o vicepresidente para assumir o seu lugar, o vereador Marcelo iniciou
suas palavras na tribuna citando que a grande meta dessa casa de
leis é sempre defender os direitos dos munícipes e também do
funcionalismo. Disse acreditar que certamente toda e qualquer
medida tomada pelo Executivo, inclusive a da extinção temporária
do cartão, foi feita por necessidade e não por vontade e que o
Sindicato tem o dever de cobrar, mesmo que judicialmente, o
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retorno imediato do cartão. O presidente convidou a todos para a
próxima reunião e às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos
encerrou a reunião. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por
todos assinada.
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