ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 19ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e quinze 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. Após retificação solicitada pelos
vereadores Duga e Luis e 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 compra de latões de lixo para todo o município e
a limpeza da Rua Santa Catarina próximo ao colégio Canto de
Criar até a Rua Rio de Janeiro. Fez indicação ao deputado
Marcos Vinícius para a implantação de uma academia do
idoso no bairro Alberto Torres. Convidou o secretário de obras
para fazer uma visita urgente à Praça Joana Batista e também
a limpeza urgente da mesma com manutenção dos bancos e
revitalização da quadra de esportes que, junto com a praça,
compõe a área de lazer do bairro Amazonas. Aparteando o
vereador Luis, o vereador Itamar citou que durante a
campanha política uma das promessas do prefeito foi a
reforma da área em questão e que gostaria de assinar em
conjunto referido pedido. Continuando o vereador Luis
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relembrou a todos que o bairro Amazonas é o maior bairro de
Areal e que o poder público não pode deixar de cuidar com
carinho daquela comunidade. Solicitou aplicação de raspa de
asfalto na comunidade conhecida como “bananeira” nos
Portões e agradeceu o pronto atendimento de seu pedido
para manutenções na Rua Ana Tavares. Pediu a construção
de uma calçada com corrimão às margens do córrego da
Delícia nas proximidades do CIEP, pois muitas pessoas
utilizam aquela passagem para ter acesso ao centro de
convivência do idoso e medidas paliativas não estão suprindo
a necessidade dos usuários. Solicitou operação tapa buracos
no bairro de Alberto Torres e instalação urgente de um
quebra-molas na descida da Rua Mônica Quintela para
segurança dos moradores. Agradeceu a visita da deputada
Cristiane Brasil em nosso município e a disponibilidade dos
vereadores Dedeu e Gutinho e também do prefeito Flávio em
recebê-la. Aparteando o vereador Luis o vereador Dedeu
disse que aproveitando a oportunidade do encontro com a
deputada realizou pedido de emenda parlamentar para a
reforma da estação e que, segundo a deputada, assim que o
município estiver em condições, ela fará o pedido de emenda
junto ao ministério do turismo. Encerrando, o vereador Luis
citou a grande importância da reforma do prédio da estação.
O presidente passou a palavra ao vereador Gutinho que
iniciou sua fala solicitando a secretaria de serviços públicos a
manutenção
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proximidades do bairro Cajú e fez indicação de operação tapa
buracos na praça Sebastiana Ferreira Cunha no bairro
Delícia. Reforçou o pedido da contratação de um veterinário
para atuação no Núcleo de Defesa Agropecuária, que é
obrigação do município. Aparteando o vereador Gutinho, o
vereador Luis citou a importância da contratação do
veterinário que também poderá ajudar na castração de
animais de pequeno porte no município. Continuado, o
vereador Gutinho pediu à secretaria de obras que elabore o
projeto de reforma da estação para entrega à deputada
Cristiane Brasil e sugeriu que sejam, a partir desta data,
sejam anexadas fotos em todos os pedidos e indicações feitas
pelos vereadores para que os destinatários possam notar a
real necessidade dos mesmos. Encerrando suas palavras
agradeceu e parabenizou a mesa diretora pela criação da
comissão de agricultura e relembrou que a agricultura poderá
ser uma possível identidade do município. Convidou a todos
para a Audiência Pública que acontecerá no próximo dia cinco
no salão nobre da Câmara e que a presença de autoridades
relevantes na área da agricultura poderá alavancar a
realização de vários projetos em benefício de nossa cidade.
Antes de encerrar, o presidente solicitou a aprovação do
plenário para a inclusão do processo número doze do corrente
ano para a próxima reunião. Solicitou Moção de Pesar para a
família do Sr. Roberto Marcelino, falecido recentemente, que
foi prontamente aprovada por todos. Falou a importância da
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presença de todos na Audiência Pública do dia cinco para o
estreitamento de relações com o Ministério da Agricultura e
sem mais assuntos a tratar às dezenove horas e cinquenta
minutos encerrou a sessão. A seguir foi lavrada a presente ata
que vai por todos assinada.
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