ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 18ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e dez minutos no salão nobre da Câmara Municipal de
Areal, o presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou o 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, 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 solicitando a limpeza completa do bairro Cajú com
abastecimento de água até o final do bairro. Reiterou o pedido de
contratação urgente de um veterinário para atuar no município. Pediu
informações à secretaria de fazenda a respeito do terreno próximo ao
número 293 na Rua Afonsina, esquina com a Estrada do Morro Grande,
localidade conhecida como entrada do campo do ECA. Pois o citado
terreno encontrasse a muito tempo vazio e o mesmo poderia ser
desapropriado e utilizado em prol do município. Solicitou também a
situação tributária do imóvel abandonado na mesma rua, conhecido
como casa do Magide, que também poderá ser de grande utilidade
pública. Pediu a limpeza do córrego da Fazenda Velha e renovação e
manutenção de todas as placas de sinalização do município com a
instalação de espelhos convexos com grade, nos cruzamentos mais
perigosos da cidade. Agradeceu ao presidente a oportunidade de
participar de um curso no Rio de Janeiro. Fez indicação para que seja
realizado um curso de processo legislativo e de oratória nesta casa, pela
empresa Interlegis, para todos os interessados em assumir cargos
públicos. Encerrando suas palavras, fez indicação para revisão do
estatuto da Câmara no que se refere à solenidade de posse dos poderes
Legislativo e Executivo com atualizações e modificações conforme a Lei.
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O presidente passou a palavra ao vereador Duga que iniciou suas
palavras fazendo indicação para que se faça a manutenção urgente das
grades do abrigo de ônibus na entrada da Rua Manoel Fernandes no
bairro Gaby e que seja realizada a limpeza do trecho da Estrada União e
Indústria que corta a cidade de Areal pois algumas placas de sinalização
estão encobertas pelo mato, prejudicando a visibilidade dos motoristas e
trazendo grande risco aos pedestres e ciclistas. Reiterou o pedido de
abertura da quadra do extinto Colégio Cenecista Machado de Assis para
a prática do basquete e agradeceu a limpeza e operação tapa buracos
realizada na Vila Adelaide. Solicitou a retirada do lixo próximo a
barbearia do Sr. Zé no mesmo bairro. Explicou a todos que a realização
de mutirões na comunidade do Cedro já acontece há muitos anos e que
os incomodados, que tecem comentários maldosos, se mudem. O
vereador Dedeu, pedindo um à parte, disse que se algum dia tivesse a
oportunidade de realizar um mutirão, gostaria que fosse para toda a
cidade e não apenas num determinado local. O vereador Duga
agradeceu o à parte e explicou que respeita a opinião do colega, que
como todos, foi eleito para representar o município, mas continuará
trabalhando efetivamente por seu bairro como cidadão. Se dirigindo ao
vereador Dedeu, relatou que recente passou por uma situação de perigo
na rotatória do Viaduto Domingos da Veiga Soares e que a sinalização
solicitada pelo colega está fazendo muita falta, pois alguns motoristas
que chegam em direção ao centro da cidade não cumprem as leis de
trânsito e não dão

preferência aos carros que estão entrando na

rotatória. Encerrando, agradeceu à diretora do hospital, enfermeira
Gilmara Garcia e a enfermeira Andréia pelo belíssimo e eficaz
atendimento prestado recentemente ao seu pai. O vereador Gutinho
subiu à tribuna e solicitou ao Comitê Piabanha, situado na cidade de
Petrópolis, que realizem uma visita técnica na barragem do Morro
Grande para evitar maiores riscos à cidade. Solicitou também ao
Ministério Público cópia de todos os processos referentes à citada
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barragem para melhor averiguação e esclarecimentos à população.
Solicitou à secretaria de educação e à direção do Colégio Vital Vieira a
revitalização da Banda Marcial daquela unidade escolar. Solicitou a
criação, em conjunto com a vereadora Vanessa, de um projeto de lei
para que a prefeitura informe a esta casa todo e qualquer processo de
licitação realizado no município. O presidente passou a palavra ao
vereador Itamar que agradeceu a secretaria de serviços públicos pela
realização da limpeza no bairro São Sebastião e a colocação de raspa
de asfalto entre a Rua da Maçonaria e o Concha da Lua. Informou que,
em recente visita ao setor de licitação da prefeitura, brevemente estará
sendo realizada a reforma da passarela da Manoel Fernandes. Dando
continuidade, o presidente passou a palavra à vereadora Vanessa que
iniciou sua explanação relatando que à cerca do assunto da Banda
Marcial Joaquim Vital Vieira, gostaria de assinar juntamente com o
vereador Gutinho o pedido para motivação e crescimento da citada
banda.

O

vereador

Itamar,

aparteando

a

vereadora

Vanessa,

demonstrou sua grande tristeza pela troca de liderança da citada banda
o que ocasionou o término de suas atividades, o vereador Luis também
se manifestou e falou da importância da revitalização da citada banda.
Continuando, a vereadora Vanessa solicitou que sejam estimulados
projetos culturais em todas as escolas e que, se não for possível a
reativação da citada banda que seja criada, talvez na Escola Santo
Antônio dos Portões uma banda que possa representar o município. Fez
indicação à secretaria de saúde para que retorne a utilização do carro
conhecido como “Fumacê”, pois a comunidade está preocupada com a
quantidade de mosquitos em nosso município. Encerrando suas
palavras solicitou dedetização urgente nas proximidades da Escola
Canto de Criar, pois muitos escorpiões estão aparecendo e podem
colocar em risco a segurança dos alunos. O presidente convidou o vice a
assumir sua cadeira e subindo à tribuna agradeceu a prefeitura pela
manutenção no trecho que liga a Rua da Maçonaria ao Concha da Lua.
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Reiterou a necessidade do retorno do Sr. Pedro Paulo à frente da Banda
Marcial do Vital Vieira e que manifestações como estas não podem
acabar. Informou a todos que brevemente estarão visitando nosso
município representantes do Ministério da Agricultura e o deputado
Áureo, e sugeriu que seja implementado um projeto conjunto

para

incentivo à produção de orgânicos em Areal. O vereador Gutinho,
aparteando o vereador Marcelo, expressou seu grande interesse no
citado assunto e falou da grande importância da produção de orgânicos
para Areal. Continuando, o vereador Marcelo disse defender o diálogo
para estreitar os laços com o governo Federal. Disse que, em relação ao
DETRO e a CONCER o ideal deve ser conjunto, com o pedido em bloco
de todos os vereadores da casa. Assumindo sua posição o presidente
solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ordem do dia,
processo número onze. A vereadora Vanessa solicitou vistas ao citado
processo. Após aprovação unânime do pedido de vistas e sem mais
assuntos à tratar às vinte horas e cinco minutos o presidente encerrou
a sessão. A seguir foi lavrada a presente ata que vai por todos assinada.
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