ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 17ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e vinte minutos no salão nobre
da Câmara Municipal de Areal, 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. O vereador Luis solicitou correção
em parte de sua fala, que foi feita imediatamente e após
aprovação unânime,

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 Gutinho iniciou sua fala citando indicação sobre a
desapropriação do terreno conhecido como condomínio
industrial e sugeriu a realização de Audiência pública para a
criação de um entreposto de orgânicos em nosso município.
Reiterou seu pedido à secretaria de saúde a relação dos
médicos plantonistas de Areal. Relatou que esteve em reunião
com o presidente da companhia petropolitana de trânsito,
onde pediram um auxílio ao Estado do Rio e foram
prontamente atendidos e parabenizou também a secretária de
saúde pela presença nesta casa de leis para esclarecimentos.
Disse que pediu também ao vereador Maurinho Branco,
presidente da companhia petropolitana de trânsito, que possa
doar chapas de fundo de ônibus para a reforma da passarela
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da Manoel Fernandes. Aparteando o vereador Gutinho, o
vereador Marcelo ressaltou o belíssimo trabalho da secretaria
de saúde, que apesar de todas as dificuldades consegue
atender as demandas até de municípios vizinhos. Sugeriu que
seja realizada uma reunião com os representantes do
Ministério da Agricultura do estado para o estreitamento de
contatos e implementação do projeto que beneficiará os
produtores de orgânicos de Areal. Continuando, o vereador
Gutinho aprovou a idéia e disse que Areal precisa de uma
identidade e que o apoio a produção de orgânicos poderá ser
uma solução barata e viável para o município. Dando
continuidade, o presidente passou a palavra ao vereador
Itamar que agradeceu o trabalho que foi feito no Mundo Novo,
Vila Adelaide e no Pará pela secretaria de serviços públicos
com operação tapa buracos. Citou a importância do trabalho
do vereador e do Executivo. Relatou que apesar de não estar
momentaneamente

muito

bem

de

saúde,

continuará

trabalhando em prol do povo e que jamais decepcionará
aqueles que acreditam no seu trabalho. Dando continuidade o
presidente passou a palavra ao vereador Dedeu que iniciou
agradecendo ao prefeito pelo serviço de grande qualidade
realizado no beco da saudade e no bairro Pará. Elogiou a
dedicação dos funcionários da secretaria de serviços públicos
e pediu que sejam instalados braços de luz no beco da
saudade e poda das árvores para que o trabalho seja
finalizado em grande estilo. Em seguida o vereador Luis subiu
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à tribuna e agradeceu também a presença da secretária de
saúde e informou que apesar das dificuldades financeiras o
trabalho está sendo realizado da melhor forma. Incentivou a
todas as pessoas que apenas tecem críticas negativas ao
Executivo, que busquem soluções em conjunto para melhorias
em Areal, principalmente aqueles que foram eleitos com o
voto e a confiança da população. Disse sempre lutar e
procurar fazer o verdadeiro trabalho do vereador, cobrando e
fiscalizando. Citou que em conversa com a servidora
Monalisa, a mesma o informou que brevemente a obra de
reforma da passarela da Manoel Fernandes será iniciada.
Solicitou que seja feita limpeza na rua da pimenta em Alberto
Torres com limpeza e abastecimento de água. Pediu
levantamento de todas as propriedades “INCRA” de Areal
para possível enquadramento em projetos do Governo
Federal. O vereador Gutinho, pediu um à parte e citou a
importância

de regularizar

estas

propriedades

para

o

engrandecimento do município e beneficiando as famílias.
Continuando o vereador Luis disse que o deputado Áureo se
dispôs em ajudar nesse processo. Solicitou que o ônibus da
Justiça Itinerante seja transferido para a Rua da Cultura para
melhor conforto da população e fez indicação para construção
de um banheiro público na praça ao lado da citada rua para os
usuários da Justiça Itinerante. Sugeriu que, provisoriamente
seja utilizado o banheiro do Shopping da Ilha até que a obra
seja concluída. Aparteando o vereador Luis a vereadora
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Vanessa disse que gostaria de assinar o pedido em conjunto
com o vereador e que certamente a população de Areal
ganharia

muito

com

a

concretização

deste

pedido.

Continuando, o vereador Luis reiterou o pedido para melhorias
na subida do cemitério da Cachoeirinha e a limpeza dos
bairros do Cedro e Santa Rita, também com troca de
lâmpadas. Sugeriu que seja incluído em futuras licitações a
instalação de aproximadamente vinte braços de luz por mês
em nossa cidade. Encerrando suas palavras confirmou a
permanência da Dra. Carmelinda no posto médico da Délícia
e solicitou Moção de Aplauso para a citada médica pelo
belíssimo trabalho realizado. O vereador Marcelo iniciou suas
palavras sugerindo que os Edis façam uma visita ao posto
médico da Delícia para conversa com a Dra. Carmelinda que
com tanto carinho e atenção desempenha suas atividades
naquele bairro. Solicitou a reforma dos bancos e das mesas
da praça ao lado da Rua da Cultura que estão desgastados e
danificados. Elogiou o trabalho da secretaria de saúde e disse
que a reunião com a secretária foi muito proveitosa.
Parabenizou a todos os funcionários da citada secretaria e
disse que a saúde de Areal vai muito bem. Encerrando suas
palavras solicitou limpeza no córrego do bairro Delícia e nas
ruas da Maçonaria, Bento Teixeira e Orlindo Cunha. Relatou
sobre a importância da extensão da rede de água na Rua
Bento Teixeira para melhor atender a população daquela
comunidade. Aparteando o vereador Marcelo, o vereador
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Itamar disse que em conversa recente com o prefeito sugeriu
a compra de um aparelho específico para a melhoria do
abastecimento de água no local. Continuando, o vereador
Marcelo elogiou a secretaria de serviços públicos pelo esforço
na realização de todo o trabalho. O vereador Dedeu, pedindo
um à parte, agradeceu também ao funcionário Marquinho
“Reco” pela disponibilidade e boa vontade na realização de
suas funções. Antes de dar por encerrada a sessão, o
presidente solicitou que fosse colocado na pauta da próxima
reunião o processo de número onze e colocou em votação o
pedido de Moção de Aplauso feito pelo vereador Luis que foi
aprovado por unanimidade. O presidente sugeriu que a Moção
de Aplauso seja assinada por todos os vereadores. Sem mais
assuntos à tratar às vinte horas e trinta e cinco minutos o
presidente encerrou a sessão. A seguir foi lavrada a presente
ata que vai por todos assinada.
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