ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 8ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e quinze minutos no salão nobre da Câmara Municipal
de Areal, com a ausência justificada do vereador Luis, o presidente
Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e convidou a
vereadoraVanessa que fizesse a leitura de um Salmo. Dando
continuidade pediu ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da
última reunião ordinária do corrente ano. Após aprovação unânime da
ata, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura do
expediente do dia. Ao término da leitura deu início às pequenas
comunicações. O vereador Duga iniciou a sua fala fazendo um convite a
todos os presentes a participar de um mutirão, que seria realizado no
bairro do Cedro dia dezoito de março. Subindo à tribuna o vereador
Gutinho solicitou a limpeza do bairro Julioca e pediu maior atenção
quanto a lixeira localizada próximo a entrada da Pousada Caturama com
a colocação de tambores junto a citada lixeira e também na entrada do
bairro.

Pediu

a

limpeza

do

córrego

do

bairro

Delícia

mais

especificamente nas proximidades do centro espírita.Fez uma breve
explanação sobre a importância da realização de mutirões e que este
tipo de ação serve, não somente para a realização de algum trabalho,
mas que também possibilita a união e confraternização entre as pessoas.
Aparteando o vereador Gutinho o vereador Dedeu reforçou que em
conversa com o secretário de meio ambiente, o mesmo solicitou também
a troca dos tambores no bairro Julioca. Continuando, o vereador Gutinho
solicitou ao Executivo contratação de um Fiscal Ambiental e que a
AGEVAP, em visita ao município, demonstrou grande interesse em firmar
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parcerias para melhorias em Areal. Pediu informação sobre a solicitação
do vereador Luis, no que diz respeito a criação da semana do
empreendedor,

que

certamente

proporcionará

um

crescimento

expressivo na capacitação dos munícipes. Dando continuidade o
vereador Itamar cumprimentou a todos os presentes e pediu a Secretaria
de Saúde que resolva urgentemente a situação da receita azul que está
em falta nos postos de saúde de Areal, causando grande transtorno para
as pessoas que necessitam de medicação controlada. Solicitou também
que os curativos sejam realizados diariamente no hospital, pois está
faltando material para este procedimento nos postos de saúde.
Parabenizou ao secretário Ronan pelo grande esforço em solucionar os
problemas de Areal. Pediu a realização de operação tapa buracos na Vila
Adelaide, mesmo com paliativos até a chegada do material adequado.
Solicitou que, devido a interrupção do atendimento do tai-shi-shuan na
Sociedade Esportiva Gaby, que a secretaria de ação social disponibilize
duas horas no Centro de Convivência do Idoso para as atividades do
citado grupo. O presidente Marcelo Pipa, solicitou que o vereador
Gutinho acompanhasse o deputado Hugo Leal, que acabara de chegar,
para ocupar um lugar na mesa e o vereador Itamar, após cumprimentar o
deputado, concedeu um à parte ao vereador Duga que parabenizou o
deputado por sua atuação na Câmara e por sua atuação junto a
CONCER, no que se refere à isenção do pedágio para os moradores do
Cedro e Vila Adelaide.Dando continuidade o presidente cumprimentou o
prefeito Flávio Bravo, que acabara de adentrar ao salão da câmara e o
convidou para assumir também uma cadeira junto ao plenário.
Continuando, passou a palavra à vereadora Vanessa que cumprimentou
a todos e saudou o deputado Hugo Leal agradecendo pela parceria e
pelo trabalho em prol do Rio de Janeiro. A vereadora Vanessa leu as
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emendas do deputado que enviaram recursos para o município e
convidou a todos para a filiação do ex vereador Márcio ao PSC que
aconteceu após o encerramento da reunião. O presidente Marcelo,
dando continuidade, parabenizou ao vereador Duga pela passagem de
seu aniversário e logo após, convidou ao deputado Hugo Leal para fazer
uso da palavra.Subindo à tribuna, o deputado cumprimentou a todos e
reforçou sua satisfação em representar o Estado do Rio de Janeiro e o
Município de Areal em Brasília. Ressaltou o trabalho e determinação de
toda a bancada de seu partido em prol do Estado. Disse que certamente
o Brasil vai superar as dificuldades e que a luta não pode parar. Que o
Governo Federal deve ter sensibilidade para com o povo, que já sofre
tanto e que o respeito aos eleitores deve estar sempre em primeiro lugar.
Citou seu trabalho junto a CONCER para beneficiar a população e que o
trabalho prestado pela citada empresa é de péssima qualidade apesar do
alto preço do pedágio. Disse que lutará para a abertura de nova licitação
para a troca da concessão da rodovia BR-040 com a melhoria dos
serviços e a diminuição do valor do pedágio. Encerrando sua fala, citou a
importância da transparência no trabalho dos legisladores e reafirmou o
compromisso com o município de Areal. Continuando, opresidente
Marcelo passou a palavra ao prefeito Flávio Bravo. Cumprimentando a
todos, o prefeito disse que a superação dessa crise deve ser feita de
forma criativa e com total dedicação. Agradeceu ao deputado por toda
ajuda e carinho com que trata a cidade de Areal e que certamente ele
verá resultados no que se refere às verbas destinadas ao município.
Solicitou ao deputado ajuda para o término das obras do muro de
contenção no bairro de Alberto Torres e das casas populares no Buraco
do Sapo. Expressou sua tristeza sobre a questão do bloqueio dos
incentivos fiscais por parte do Estado, que impediu o retorno da Pif Paf
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para o município de Areal. O prefeito gradeceu ao deputado pela
presença e encerrou suas palavras. O presidente Marcelo Pipa destacou
a grande importância da parceria e diálogo aberto entre os poderes
Executivo e Legislativo para o engrandecimento de nossa cidade. O
presidente convidou a todos para a próxima reunião e às vinte horas e
quarenta e cinco minutos encerrou a reunião. A seguir foi lavrada a
presente ata que vai por todos assinada.
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