ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 7ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e vinte minutos no salão nobre da
Câmara Municipal de Areal, com a ausência justificada do vereador
Itamar, o presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a
reunião e solicitou ao vereador Luis que fizesse a leitura de um
Salmo.

Dando continuidade pediu ao segundo secretário que

fizesse a leitura da ata da reunião anterior. O vereador Luis e o
vereador Marquinho solicitaram alteração no texto da ata que, logo
depois de corrigida, foi aprovada por unanimidade. 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

Dedeu,

iniciou

a

sua

fala

cumprimentando a todos e, em especial a sua mãe, que estava
presente. Em seguida, solicitou à Secretaria de Meio Ambiente que
realize o plantio de árvores entre as comunidades do Pará de cima
e de baixo, devido a uma ocupação irregular que está se iniciando
naquele local. Pediu à Secretaria de Obras e Serviços Públicos
que instale novamente as placas de sinalização de quebra-molas
em frente ao posto do Detran, pois o trânsito está muito perigoso
no citado local. Reforçou o pedido de limpeza na Rua Valeriana
Rodrigues e solicitou a empresa Oi que realize a transferência do
telefone público, que se encontra na citada rua, para as instalações
da Capela Mortuária, facilitando a utilização pelos usuários em dias
de velório. Sugeriu a Secretaria de Serviços Públicos que transfira
o quebra-molas, que se encontra junto ao trayler do Tico-tico, para
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as proximidades da cabeceira da ponte da Ilha, pois a distância de
onde o quebra-molas está instalado, propicia que os carros atinjam
velocidades perigosas ao acessar a ponte da ilha trazendo risco
aos ciclistas. Subindo à tribuna, o vereador Duga, solicitou a
construção de uma galeria no bairro Gaby, entre a casa da Sra.
Elizete e da falecida D. Geralda e também melhorias e limpeza nas
ruas do Cambote com construção de um colégio e, se possível a
implantação de uma linha de ônibus. Relembrando a memória de
um tio já falecido, que muito fez pelo bairro do Cedro, o vereador
Duga solicitou que sejam realizadas melhorias no cemitério de
Cachoeirinha. Agradeceu a belíssima atuação da Dra. Sandra no
bairro do Cedro, que está realizando visitas a todos os doentes
daquele bairro. Aparteando o vereador Duga, o vereador Dedeu
agradeceu à Secretaria de Saúde pela atenção dada à sua mãe
durante todo o tempo que ela precisou enquanto se encontrava
doente. Retomando a palavra, o vereador Duga se despediu,
desejando uma boa noite à todos. Continuando, o vereador
Marquinho solicitou à coordenadoria de transporte a relação de
todos os carros que estão necessitando de consertos e reparos,
pois, em visita ao pátio do DNER, notou que existem alguns carros
com possibilidade de servir a cidade de Areal e que devem ser
consertados o mais rápido possível. Disse que não há necessidade
de se pagar aluguéis tão caros com carros alugados. O vereador
Dedeu, aparteando o vereador Marquinho, citou que na cidade
vizinha de Três Rios a situação é bem pior, com pouquíssimos
carros para servir uma cidade bem maior que Areal. Retomando a
palavra o vereador Marquinho relatou que, entende a situação
financeira em que o País se encontra, porém, disse que podemos
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economizar um grande valor realizando o conserto necessário em
alguns carros que se encontram parados em nosso município.
Solicitou que a empresa Progresso compareça na Câmara
Municipal para tratar de assuntos sobre a melhoria no atendimento
à população. Relatou que esteve no local onde é feito o
armazenamento do lixo coletado na nossa cidade e que,
providências sejam tomadas em caráter de urgência, no que se
refere ao destino do mesmo. O vereador Marcelo, pedindo um à
parte, salientou que, apesar de concordar com alguns argumentos
do nobre colega, o trabalho prestado pela Secretaria de Saúde de
Areal

é

inigualável,

perante

à

várias

cidades

vizinhas.

Continuando, o vereador Marquinho explicou que por muitas vezes
prestou serviços à citada Secretaria, onde é lotado como servidor,
de forma voluntária em finais de semana, sem remuneração para
servir à população. Relatou que há rumores, que o Instituto Médico
Legal deixará de atender às cidades que fazem parte do convênio,
pois algumas não estão cumprindo com sua parte para o bom
funcionamento do mesmo. Solicitou esclarecimentos, por parte dos
órgãos responsáveis, a respeito da contrapartida do município de
Areal para o atendimento do IML. Em continuidade, a vereadora
Vanessa relatou que também esteve em visita ao pátio do DNER e
que, segundo informações de seu esposo, que já esteve à frente
da coordenadoria de transportes, não existe mais um mecânico
trabalhando no citado pátio para agilizar o conserto das viaturas.
Aparteando a vereadora Vanessa, o vereador Luis sugeriu que
seja contratada uma empresa para a realização da manutenção
dos carros. A vereadora Vanessa disse que esse assunto deve ser
colocado em pauta o mais rápido possível para que se chegue a
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uma solução adequada às necessidades de Areal. A vereadora
Vanessa agradeceu e parabenizou o secretário Ronan e o servidor
Marquinho pelo ótimo trabalho realizado na Estrada do Morro
Grande e disse que a população daquela comunidade está muito
satisfeita. Parabenizou o prefeito Flávio pelo convite ao Secretário
Nacional de Esportes, que esteve presente à cidade de Areal
visitando a represa do Morro Grande e escolas, alinhando
parcerias para o engrandecimento de nossa cidade. Solicitou
Moção de Aplauso para o Sr. Helcio Barros e sua esposa Viviane
pelo trabalho incansável realizado pelo casal, no que se refere à
divulgação da represa do Morro Grande. Informou ao vereador
Duga que as melhorias solicitadas por ele para o cemitério de
Cachoeirinha, são pedidos recorrentes desta casa e que o
secretário Ronan está se esforçando à cada dia para realizá-los.
Parabenizou ao vereador Luis pela dedicação do mesmo em
elaborar projetos para a melhoria na educação e que um de seus
projetos deve ser ajustado, em parceria com o Conselho Tutelar,
para melhor eficácia. A vereadora Vanessa relatou que, em visita
ao Hospital de Areal, notou falhas no atendimento do laboratório e
que uma análise deve ser feita, junto com a Secretaria de Saúde,
para melhor atender a nossa população. O vereador Luis,
cumprimentando a todos, iniciou suas palavras solicitando ao
Executivo, informação sobre o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, se existe algum fundo direcionado ao citado conselho
e envio do extrato bancário com valores depositados em conta
para aplicação em prol das crianças e adolescentes de Areal.
Agradeceu a vereadora Vanessa pela sugestão na melhoria de seu
projeto de lei. Também informou ao vereador Duga que vários
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pedidos já foram feitos para as citadas melhorias no cemitério de
Cachoeirinha. A vereadora Vanessa, aparteando o vereador Luis,
disse da grande importância de se padronizar a utilização do
cemitério de Cachoeirinha, evitando a ocupação desordenada que
se encontra no cemitério de Fazenda Velha. O vereador Luis pediu
melhorias na Praça Saturnino Braga e agradeceu a secretaria
Eliane pela solicitação à Dra. Sandra que realizasse um trabalho
de excelência em todas as comunidades carentes de Areal. Fez
indicação para a terceirização da manutenção da frota de carros da
Prefeitura de Areal. Solicitou manutenção urgente no posto médico
de Vila Adelaide e citou a importância de seu projeto de lei para a
melhoria da educação de nossas crianças. Pediu manutenção e
pintura da quadra e da escola do bairro Amazonas. Parabenizou
ao prefeito e ao secretário Leandro Cruz pela implantação do
projeto “Brincando com o Esporte” em algumas escolas de Areal.
Informou que estará visitando o Cambote brevemente em
companhia com o secretário municipal para verificação das
melhorias da localidade com a possível construção de uma
pequena escola e de um ponto de ônibus. Solicitou ao Deputado
Marcos Vinícius e ao presidente do Detran Sr. Vinícius Farah,
melhorias no atendimento do DETRAN de Areal com renovação de
CNH para nossos munícipes. Convidando ao vice-presidente para
assumir a cadeira, o vereador Marcelo Pipa iniciou sua fala
ressaltando a importância do projeto “Brincando com o Esporte”
para Areal e da grande dedicação do prefeito Flávio em firmar
parcerias no Distrito Federal para trazer melhorias para o
município. Destacou a fala da vereadora Vanessa sobre as
melhorias realizadas na comunidade do Morro Grande através dos
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pedidos

dos

vereadores.

Falou

que

outras

comunidades

certamente vão receber melhorias e que o Executivo luta
incansavelmente para atender a todas as solicitaçãoes do
legislativo, dentro de suas possibilidades. Citou a importância da
comunidade continuar participando das reuniões e relembrou à
todos os seus pares que suas permanências nesta casa de leis é
passageira,

portanto,

enquanto

estiverem

representando

a

população, todo trabalho deve ser feito com eficácia e focado no
bem estar comum. O presidente convidou a todos para a próxima
reunião e às vinte horas e cinco 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

Praça Duque de Caxias, 39 – CEP: 25.845-000 - Tel. (24) 2257-1264 - Areal/RJ.
E-mail: camaraareal@hotmail.com

