ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 9ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte e um 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
Anderson, o presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a
reunião e solicitou a vereadora Vanessa que fizesse a leitura de
um Salmo. Dando continuidade pediu ao segundo secretário que
fizesse a leitura da 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
início às pequenas comunicações. O vereador Luis, iniciou a sua
fala agradecendo ao secretario Ronan por todo o serviço de
limpeza realizado na cidade e solicitou que, a casa que se
encontra abandonada nos fundos do Colégio Estadual Mariano
Procópio, seja doada para o município de Areal. Com esta ação, as
instalações da Escola de Educação Especial Edimur Polito
poderão ser ampliadas, talvez com a criação de uma sala de
artesanato para melhor atendimento aos usuários da citada escola.
Agradeceu a instalação do bicicletário na barateza, a limpeza no
Cambote e asfaltamento na Boa Esperança e Vila Dantas.
Destacou sua determinação em visitar todos os bairros de Areal e
expressou seu reconhecimento perante as dificuldades do poder
público com déficit de mão de obra. Parabenizou a secretaria de
saúde pelo belíssimo trabalho e eficiência na imunização da
população contra a febre amarela. Pediu ao prefeito a liberação
imediata da Estrada interditada no bairro de Alberto Torres para a
passagem de pelo menos um carro e também desconto no IPTU
pela falta de serviços adequados devido a interdição da estrada.
Aparteando o vereador Luis, a vereadora Vanessa disse estar de
acordo com a opinião do vereador e se solidarizou com os
moradores do bairro de Alberto Torres no que se refere ao citado
problema que vem se arrastando desde a enchente de dois mil e
onze. Continuando, o vereador Luis disse que iria começar uma
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luta em conseguir o retorno da isenção do IPTU para os idosos que
possuem apenas um imóvel e que tem baixa renda. O vereador
Marcelo, aparteando o vereador Luis, parabenizou a secretaria de
saúde pela eficácia na vacinação contra a febre amarela e também
concordou com a situação do desconto no IPTU para a
comunidade de Alberto Torres, pedindo para assinar em conjunto o
pedido do vereador. O vereador Luis parabenizou o prefeito Flávio
pelo incansável trabalho e destacou a breve liberação de verbas
federais para o municipio de Areal. Encerrando suas palavras
cobrou a limpeza da Rua José Santinon e a reforma na passarela
da Rua Manoel Fernandes, sugerindo um incentivo financeiro da
Câmara Municipal. O vereador Gutinho iniciou suas palavras
pedindo informações à secretaria de fazenda sobre a área
conhecida como condomínio industrial detalhando questões de
regularidade fiscal. Aparteando o vereador Gutinho, o vereador
Luis citou a importância da desapropriação do citado espaço para
beneficiar Areal. O vereador Itamar, pediu um à parte e esclareceu
que na época em que foi aprovado o citado condomìnio Industrial,
no projeto constava a construção de um terminal rodoviário.
Continuando, o vereador Gutinho afirmou que na área em questão
há espaço suficiente para a construção também, de um entreposto
de orgânicos que poderá dar uma identidade para nossa cidade.
Reforçou seu pedido sobre a contratação de um fiscal ambiental e
informou que, devido ao período de férias do fiscal de posturas, a
cidade está desguarnecida nessa área. O vereador Marcelo,
aparteando o vereador Gutinho, destacou a importância da
produção de orgânicos e, sobre a questão da fiscalização, sugeriu
que com a contratação do fiscal ambiental a pesca predatória na
represa do morro grande seja combatida e que se desenvolva um
projeto para o incentivo a pesca esportiva. O vereador Gutinho,
ressaltou a importância da fiscalização no município. O vereador
Dedeu, aparteando o vereador Gutinho, relatou que atitudes
imediatas devem ser tomadas quanto a fiscalização ambiental pois,
existem caminhões de outros lugares, despejando restos de obra e
entulhos em nossa cidade de forma desordenada e clandestina. O
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vereador Gutinho disse que a falta de respeito impera em nossa
cidade e que o prefeito busque caminhos para facilitar as
denúncias. Citou a importância da criação de uma usina de
compostagem no galpão do DNER e convidou a todos para o
evento alusivo ao Dia Mundial da Água que aconteceria no dia
seguinte a reunião no Salão Nobre da Câmara Municipal.
Parabenizou a secretaria de saúde pelo desempenho na
campanha de vacinação contra a febre amarela e fez indicação
para melhoria da coleta de lixo na Vila Adelaide e manutenção na
rampa que dá acesso à Escola do Gaby com a colocação de
material anti-derrapante. O vereador Itamar, subindo à tribuna,
solicitou que se resolva urgentemente a situação dos tambores de
lixo na cabeceira da ponte da ilha em frente ao Comilão, pois a
situação em que aquele espaço se encontra é vergonhosa e
denota total descaso do poder público quanto a segurança dos
pedestres que tem de descer da calçada devido aos tambores de
lixo. Reinterou o pedido da operação tapa-buracos na Vila Adelaide
pois a situação está precária para os moradores daquela
localidade. Destacou a importância dos mutirões realizados nos
bairros e solicitou à secretaria de serviços públicos urgência na
realização de melhorias no Mundo Novo e limpeza dos bueiros no
bairro São Sebastião. Sugeriu que parte das verbas federais
destinadas a Areal sejam investidas na construção da estação de
tratamento de esgoto na comunidade do Buraco do Sapo, onde
estão construidas as casas populares. Falou sobre a situação do
reajuste dos salários do funcionalismo da prefeitura e solicitou ao
Executivo que esta situação seja resolvida o mais rápido possível.
Ressaltou a importância da instalação dos braços de luz no
Condomínio Mônica Quintela. O vereador Luis, aparteando o
vereador Itamar, também falou sobre a iluminação pública do
citado condomínio. Continuando, o vereador Itamar falou sobre a
manutenção da passarela da Manoel Fernandes e disse que a falta
desse serviço pode causar graves danos aos pedestres daquela
comunidade. Encerrando suas palavras o vereador Itamar solicitou
melhor atenção à comunidade da Pedreira com serviços de melhor
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qualidade. Parabenizou o secretário Ronan e pediu para assinar
em conjunto com o vereador Luis o pedido da isenção de IPTU
para os moradores do bairro de Alberto Torres. O presidente
Marcelo Pipa comunicou a todos que na próxima reunião será
incluída na ordem do dia a mensagem zero, zero, sete do processo
zero, zero, quatro de dois mil e dezessete. O presidente convidou a
todos para a próxima reunião e às vinte horas e dez minutos
encerrou a sessão. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por
todos assinada.
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