ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 16ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte 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 dos vereadores Duga, Marquinhos, Itamar
e Anderson, 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. A vereadora Vanessa iniciou
sua fala informando que esteve recentemente com a secretária de
saúde para solucionar os problemas de marcação de consultas na
comunidade da Fazenda Velha e fez indicação que seja marcada,
o mais breve possível, uma reunião com as Agentes Comunitárias
de Saúde do citado bairro, para em conjunto encontrarem uma
solução para o problema. Falou também sobre o muro de
contenção que foi construído no bairro Gaby que, apesar de ser
uma obra de grande valia para a comunidade, solicitou à secretaria
de serviços públicos que convoque oficialmente, o responsável
pela obra que precisa ser terminada com a instalação dos guardacorpos, pois os pedestres e moradores das proximidades estão
correndo risco de se acidentarem. Dando continuidade, o
presidente passou a palavra ao vereador Dedeu que, após
cumprimentar a todos, solicitou ao Executivo providências, talvez
com instalação de um corrimão, na rampa de acesso ao Banco do
Brasil, pois muitos motoristas não respeitam o espaço e
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estacionam seus veículos impedindo o acesso a qualquer pessoa
que precise fazer uso da mesma. Encerrando suas palavras,
solicitou Moção de Aplauso para o Sr. José Eduardo Ribeiro
Lopes, mais conhecido por Eduardo, morador de Areal e técnico de
enfermagem em outro município que, nas suas horas de folga,
cuida de diversas pessoas em nosso município, conseguindo até
medicamentos de uso contínuo para os mais carentes. Em
seguida, o vereador Luis subiu à tribuna e parabenizou o novo
professor de Tai-shi-shuan pelo belíssimo trabalho e dedicação
com os idosos. Fez indicação ao Executivo para contratação de um
professor de Educação Física para a Academia do Idoso e relatou
que, em recente visita ao baile dos idosos, notou a alegria dos
mesmos e pediu à secretaria de ação social o retorno do citado
evento duas vezes ao mês. Reiterou o pedido de reforma do posto
médico do bairro Vila Adelaide, solicitou colocação de latões de
lixo na comunidade do Jeremias e solicitou a instalação de braços
de luz, com operação tapa buracos na Rua Bento Teixeira. Pediu a
criação de um projeto para a construção de um muro de contenção
no bairro Amazonas, próximo a residência do “Filinho” pois a
situação está crítica naquele local. Pediu abertura de sindicância
para averiguar as faltas do médico que atua no posto dos bairros
de Alberto Torres e Fazenda Velha, pois os moradores estão
sendo penalizados pela atitude do citado profissional. Pediu que a
secretaria de saúde apresente a folha de ponto do citado
profissional

para

a

verificação

de

sua

freqüência.

Pediu

informações urgentes sobre a situação do CEO pois o município de
Areal está necessitando urgente dos serviços daquela unidade.
Parabenizou a atuação do Conselho Tutelar e cobrou mais
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atividade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
Pediu relatório de quantas cestas básicas foram doadas nos
últimos seis meses pela secretaria de Ação Social. Aparteando o
vereador Luis, o vereador Marcelo citou que a situação precária do
CEO teve início no governo passado e a gestão atual está
buscando saídas urgentes. Sugeriu que seja feito um pedido em
conjunto ao Governo Federal, através de emenda parlamentar,
para a solução do problema. Encerrando suas palavras o vereador
Luis concordou com a idéia sugerida pelo vereador Marcelo. Em
seguida o presidente passou a palavra ao vereador Gutinho que
agradeceu à secretaria de fazenda pelo pronto atendimento ao seu
pedido de informação da dívida ativa do terreno conhecido como
“Condomínio Industrial”. Informou a todos que o valor da dívida já
passa de duzentos mil reais e sugeriu que o Executivo promova a
desapropriação do citado imóvel para a possível construção de
uma rodoviária, já solicitada pelo vereador Luis, e de um
entreposto

de

produtos

orgânicos,

beneficiando

de

forma

expressiva nosso município. Fez indicação para a criação do
conselho municipal de cultura e do conselho municipal da
juventude. Aparteando o vereador Gutinho, o vereador Marcelo
citou alguns talentos e destaques na área cultural arealense.
Pedindo também um à parte, o vereador Luis disse da importância
de promover uma pesquisa nas escolas e nas ruas de Areal para
descobrirmos os anseios do povo no que se refere a identidade
cultural de nossa cidade. Continuando, o vereador Gutinho relatou
sua alegria em participar, no período de infância, do extinto Coral
Sablière que trouxe tantas alegrias ao povo arealense com
apresentações em âmbito nacional e internacional. Parabenizou a
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secretaria de educação pela elaboração do Plano de Ações
Articuladas que proporcionará o fortalecimento de Areal na área da
educação. Parabenizou e agradeceu a secretaria de serviços
públicos e de meio ambiente pela limpeza do bairro da Julioca que
surtiu um grande efeito positivo em toda a comunidade. Solicitou
que a iluminação pública do citado bairro sofra manutenções
próximo ao número cinqüenta e solicitou também a secretaria de
saúde que divulgue o cronograma de vacinação contra a gripe.
Encerrando suas palavras pediu à secretaria de saúde a relação
de todos os médicos plantonistas do município de Areal.
Aparteando o vereador Gutinho, o vereador Dedeu sugeriu que a
secretaria de saúde realize vacinação volante, facilitando a vida
das pessoas que possuam dificuldade de locomoção. Encerrando,
o vereador Gutinho agradeceu a presença de todos. Antes de dar
por encerrada a sessão, o presidente colocou em votação o pedido
de Moção de Aplauso feito pelo vereador Dedeu que foi aprovado
por unanimidade. Citou a importância do companheirismo e
interação dos edis para o fortalecimento do trabalho dessa casa de
leis. Sem mais assuntos à tratar às dezenove horas e quarenta e
cinco minutos o presidente encerrou a sessão. A seguir foi lavrada
a presente ata que vai por todos assinada.
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