ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 15ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete,
às dezenove horas no salão nobre da Câmara Municipal de Areal,
com ausência justificada do vereador Duga, o presidente Marcelo
Pipa da Costa declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador
Gutinho 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 sua fala fazendo uma sugestão para que o
prédio do extinto Colégio Machado de Assis, recentemente
adquirido pela Prefeitura de Areal, receba o nome do Sr. Erasto
Campos em homenagem à este cidadão que prestou relevantes
serviços àquela unidade. Solicitou instalação de braços de luz na
localidade Mônica Quintela e limpeza urgente do bairro. Fez
indicação para que o bairro de Alberto Torres não fique esquecido,
pois identificou que os moradores do citado bairro estão
necessitando urgentemente de atenção na área social com cursos
e atividades. Pediu que pessoas mal intencionadas, que postam
mentiras nas redes sociais, tenham a coragem de conversar e tirar
suas dúvidas pessoalmente, sem se esconder atrás de um teclado.
Parabenizou o prefeito pelo retorno do Tai-shi-shuan que estava
paralizado há muito tempo. Relatou que sua luta para o retorno
deste projeto já dura há mais de um ano e que finalmente seu
pedido foi atendido. Pediu também que as pessoas que jogam
conversa fora, antes de levantar críticas sobre esta ou aquela
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situação, olhem para sua própria vida e busquem consertar seus
próprios erros. Solicitou que o baile dos idosos volte a acontecer
dois dias por semana, pois esta atividade é de extrema importância
para a qualidade de vida daqueles que participam. Pediu a cópia
do processo de licitação da reforma da passarela da Manoel
Fernandes para verificar em que estágio se encontra. Fez
indicação para que o secretário de obras alimente o sistema com
informações necessárias para os projetos do Ministério do
Turismo, que beneficia os municípios com cobertura de praças,
reforma e cobertura das quadras dos colégios. Fez solicitação de
outra quadra para o bairro Alto Pará e disse que, sempre que o
Executivo solicitar aprovação de qualquer parcelamento de dívidas
ele votará favoravelmente. Reinterou o pedido de reforma da casa
da cultura que já tramita a muito tempo com incansável pedido de
todos os edis. Parabenizou ao prefeito pela realização da festa em
comemoração aos vinte cinco anos da cidade, citando o incentivo e
a oportunidade que os comerciantes tiveram para melhorar suas
vendas. Encerrando suas palavras falou sobre o projeto de sua
autoria que beneficiará os pais dos alunos da rede municipal sobre
a frequência e permanência na unidade que será votado nesta
casa. A vereadora Vanessa subiu a tribuna e solicitou melhoria na
qualidade dos bancos da área de espera do Hospital Municipal e
sugeriu que as antigas cadeiras do salão nobre da câmara,
recentemente substituidas, sejam utilizadas para este fim. Pediu
que, assim que todo o processo de reforma e utilização do prédio
do Machado de Assis for concluído, seja realizada limpeza da
quadra para utilização pelo professor Sandro, conhecido por
Sandro
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comunidade. Pediu ao presidente para convidar o secretário de
assistência social que compareça a esta casa para prestar
esclarecimentos sobre os critérios utilizados no pagamento do
aluguel social, pois algumas discrepâncias foram identificadas e
sinalizadas pela população. Solicitou que os serviços prestados
pelo CRAS e CREAS seja espandido por todos os bairros de Areal,
principalmente no bairro de Alberto Torres. Citou também sua
preocupação com a retomada das obras da Casa de Cultura,
sugerindo que a população realize um mutirão para o término do
centro cultural. O vereador Luis, aparteando a vereadora Vanessa,
disse que a idéia do mutirão seria muito interessante e que dá total
apoio a essa iniciativa. Concluindo, a vereadora Vanessa disse que
se existir boa vontade de todos a obra será realizada num curto
espaço de tempo. Dando seguimento o vereador Marquinho
assumiu a palavra cumprimentando a todos e agradeceu ao Sr.
Roberto Miranda, ao secretário de assistência social Marquinho
Carestia e ao Sr. Marquinho Coeta pelo eficiente atendimento ao
incidente acontecido recentemente no bairro do Gaby, onde, após
um incêndio, uma família veio a perder todo seu patrimônio. Pediu
informações ao Executivo sobre os valores que deixaram de ser
repassados ao Areal Prev no período de março de dois mil e
dezesseis à março de de dois mil e dezessete, incluindo o décimo
terceiro. Pediu também informação sobre o valor total que será
pago pelo prédio do Machado de Assis e as devidas dotações
orçamentárias. Solicitou informações sobre as condições tributárias
do citado prédio. Pediu também que, após a regularização da
quadra do citado prédio, a mesma seja utilizada para a reabilitação
dos munícipes que precisam deste serviço. Solicitou ao Executivo
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informação detalhada de quanto a prefeitura economizou com o
corte do cartão alimentação do funcionalismo de janeiro a abril do
corrente ano, pois se estes valores estavam previstos em
orçamento, foram economizados e também gostaria de saber,
onde foram aplicados os citados recursos. Encerrando suas
palavras, pediu ao setor de licitação da Prefeitura informações
sobre o processo de transporte público para o município, pois as
renovações emergenciais não podem ser realizadas eternamente.
Subindo à tribuna, o vereador Itamar solicitou à secretaria de
fazenda resolução imediata com o Banco do Brasil sobre os
empréstimos consignados que o funcionalismo não consegue
realizar. Reiterou sua opinião sobre a “covardia” feita pelo
Executivo com o corte do cartão alimentação e que diversas
famílias estão passando dificuldades com a falta do citado cartão.
Agradeceu ao secretário Ronan pelo desempenho de sua
secretaria e repudiou a atitude de alguns servidores que estão
preocupados apenas com o seu salário. Disse que com pequenas
atitudes e com boa vontade é possível retribuir ao povo serviços
básicos com os impostos que são pagos. Fez pedido urgente de
capina no bairro São Sebastião, pois o mesmo está em lamentável
estado de conservação. Solicitou que a quadra, conhecida como
“Ring”, seja adapatada pelo menos com um aro, para que os
jovens possam praticar basquete. Solicitou que o pedido da
vereadora Vanessa, no que se refere à construção da Pista de
Skate no terreno da antiga DPO na Rua da Cultura seja concluído.
Pediu que a Ronda Escolar, realizada pela guarda municipal,
retorne imediatamente. Solicitou que um estudo seja feito para que
o ônibus escolar possa atender também as crianças da Rua
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Manoel Fernandes. Encerrando suas palavras parabenizou o
Executivo pela aquisição do prédio do Machado de Assis. O
vereador Dedeu iniciou sua fala solicitando a retirada de um
enxame de abelhas, próximo ao restaurante K entre nós, pois o
mesmo está trazendo um grande risco aos moradores daquela
localidade, inclusive a creche municipal. Solicitou a construção
imediata de um abrigo para as pessoas que esperam ônibus
próximo a subida do viaduto, sentido Três Rios - Posse, pois os
usuários sofrem há muitous anos com a falta do mesmo. Pediu a
construção de um quebra-molas nas proximidades do cemitério
para proteção de todas as pessoas que frequentam aquele espaço.
Pediu também a construção de um abrigo de ônibus próximo a
descida da Fazenda Santa Bárbara para atender aos moradores e
também melhoria na estrada que se encontra em péssimo estado
de conservação. Encerrando suas palavras, solicitou a limpeza da
cabeceira da antiga ponte ferroviária próximo à prefeitura pois, por
se tratar de um patrimônio histórico, o acúmulo de terra sobre a
mesma pode causar deteriorização antecipada. O presidente
Marcelo Pipa, averiguando que não havia mais nenhum escrito,
solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da órdem do dia,
processo quarenta e seis que foi aprovado em primeira e segunda
votação. Dando continuidade, a primeira secretária fez a leitura do
processo de número seis que foi aprovado em primeira e segunda
votação. Em seguida foi lido o processo número oito que foi
aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Dando
sequência foi feita a leitura do processo de número nove que foi
aprovado por unanimidade. Continuando, a vereadora Vanessa fez
a leitura do processo número dez, ao ser colocado em discussão, o
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vereador Marquinho fez uso da palavra e disse que em conversa
com um funcionário do Areal Prev resolveu votar a favor do projeto,
mas, deixou bem claro que se a prefeitura não cumprir com suas
obrigações em manter as parcelas em dia, a situação do município
poderá se complicar. Demonstrou alguns parcelamentos que se
encontram em aberto e informou a todos os presentes que a dívida
da prefeitura com o Areal Prev já chega a dezenove milhões de
reais. Explanou sua extrema preocupação com o futuro dos
funcionários que estão prestes a se aposentar e afirmou
veementemente que, se dependesse de sua opinião, retiraria o
projeto de pauta para ser melhor analisado. Aparteando o vereador
Marquinho, a vereadora Vanessa disse que a aprovação do projeto
é de extrema importância para o desenvolvimento do município e
questionou que, se o mesmo não fosse aprovado, como ficaria a
situação de Areal.

Encerrando suas

palavras

o vereador

Marquinho, disse que, apesar de votar favorável, será o primeiro a
cobrar futuramente quaisquer problemas causados pela possível
inadimplência da prefeitura. Continuando a discussão, o vereador
Luis, disse que se o projeto não for aprovado problemas futuros
certamente poderão prejudicar o funcionamento do município.
Disse que todas as emendas parlamentares que estão pra chegar
em Areal dependem da aprovação do projeto em questão e que
jamais pensará uma coisa e fará outra, como observa em alguns
casos.

Relatou

que

em

sua

visita

à

Brasília,

diversos

parlamentares estão preparando emendas para a cidade e que
precisamos pensar no amanhã mas resolver também os problemas
atuais. O vereador Itamar, assumindo a palavra, descreveu
atitudes que foram tomadas no passado por ele e por seus pares
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no que se refere em fiscalizar e denunciar problemas do Executivo.
Concluindo, disse que devemos sim pensar nos problemas atuais e
cada responsável deve fazer sua parte, sem omissões e covardia,
causados em alguns casos pelo pequeno aumento no salário por
participar desta ou daquela comissão. A vereadora Vanessa,
subindo à tribuna, destacou que apesar de existir hoje, dezenove
milhões de dívida, a única atitude a ser tomada é a aprovação do
projeto em questão e que a dívida atual foi adquirida ao longo dos
anos. Disse ser bem recebida em todos os âmbitos do Executivo e
que acompanha as ações do mesmo bem de perto, notando o
esforço e a boa vontade do governo em realizar melhorias para a
cidade. Relatou que, o citado projeto não foi criado da noite para o
dia e que o parcelamento é necessário. Falou da grande
responsabilidade do prefeito e que tem certeza que ele tem
condições de gerir o município com lisura e seriedade. Afirmou que
a atitude de aprovar o projeto não é leviana e que certamente
todos os edis votarão com consciência. Pedindo um à parte, o
vereador Marquinho disse que jamais tomará atitudes levianas e
que exige que sua opinião seja respeitada. Após intervensão do
presidente, para que o à parte fosse mantido dentro do contexto, a
vereadora vanessa disse respeitar a opinião de todos, inclusive a
do vereador Marquinho que, no uso de seu tempo e segundo a
vereadora, não respondeu a pergunta feita por ela em seu à parte
naquele momento. Encerrando suas palavras, afirmou que não
existe outra atitude a não ser a aprovação do projeto pois o
Executivo está procurando melhorias para Areal. O presidente
Marcelo convidou o vice-presidente para assumir a presidencia e
subindo à tribuna citou a extrema importância da aprovação do
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projeto em questão, pois o Executivo está buscando um equilíbrio
para a cidade e que o bom senso deve reinar numa situação como
essa. Disse confiar no prefeito e que, mesmo com o pouco tempo
de sua gestão à frente do município está conseguindo, em meio a
crise que se instala em nosso País, manter a cidade em pleno
funcionamento. Disse respeitar também a opinião de todos e que o
município precisa urgentemente dos recursos federais que só
poderão chegar após a aprovação do projeto em questão.
Aparteando o vereador Marcelo, a vereadora Vanessa disse que
mesmo fazendo o nosso dever de casa, temos que contar com a
aprovação em âmbito federal e torcer para que tudo dê certo para
a efetivação dos repasses. Encerrando suas palavras, o vereador
Marcelo disse termos que assumir os problemas do momento com
responsabilidade. Ao término das discussões o projeto de número
dez foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação.
Sem mais assuntos à tratar às vinte horas e cinquenta minutos o
presidente encerrou a sessão. 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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