ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 20ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos quatro dias do mês de maio 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 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 aprovação unânime, o
presidente solicitou a primeira secretária que realizasse a
leitura do expediente do dia. Ao término da leitura, o
presidente agradeceu a presença de todos os presentes, em
especial aos funcionários de prefeitura e solicitou à mesa que
fizesse a inversão dos trabalhos. Após, foi lida a mensagem
número cinco, que trata da criação da Comissão de
Agricultura desta casa. Ao término da leitura, o vereador
Gutinho explanou sobre a importância da criação da citada
comissão e da valorização da área de agricultura, que
certamente beneficiará todo o município. O vereador encerrou
suas palavras convidando a todos para a audiência pública
que

estava

marcada

para

o

dia

cinco

nesta

casa.

Continuando, o presidente colocou a mensagem em votação e
sua aprovação foi unânime em primeira e segunda votação.
Dando início às pequenas comunicações o vereador Luis
iniciou sua fala cumprimentando a todos e dando ênfase ao
valor que tem o funcionalismo público. Falou que todas as
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pessoas que se prendem a informações caluniosas, tentando
tirar algum proveito próprio, certamente não terão sucesso em
sua caminhada e que a queda é certa. Comunicou que por
várias vezes solicitou ao Executivo que retorne com o cartão
alimentação do funcionalismo, mas que reconhece as
dificuldades financeiras do município. Citou a importância do
cidadão em se apurar a verdade dos fatos antes de tecer
comentários danosos e caluniosos ao próximo. Explicou que a
saúde financeira de nosso município não anda muito bem,
porém com muito esforço e determinação o prefeito vem
conseguindo

manter

a

máquina

pública

funcionando.

Aparteando o vereador Luis, o vereador Marcelo falou sobre a
transparência que sempre reinou nessa casa de leis e que as
portas estão sempre abertas a toda população para quaisquer
esclarecimentos. Continuando, o vereador Luis disse que
todos tem o livre arbítrio para escolher o lado bom ou o lado
ruim e que conseqüências deverão ser assumidas. Disse
estar sempre ao lado do funcionalismo e que jamais lutará em
causa própria. Pediu a todos os funcionários presentes
paciência e respeito aos assuntos referentes ao bem estar
dos mesmos e que a câmara municipal, jamais votará contra
os servidores públicos. Encerrando sua participação, solicitou
ao executivo a instalação de parques em todas as praças
públicas de Areal e também nas escolas, reiterou o pedido de
melhorias no abrigo de ônibus do bairro Gaby e pediu a troca
urgente do prédio do PSF do Gaby. Dando prosseguimento, o
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presidente passou a palavra ao vereador Gutinho que fez
indicações às secretarias de serviços públicos e meio
ambiente para que seja realizada vistoria na praça da Manoel
Fernandes, pois uma árvore antiga está trazendo risco às
casas daquele local. O vereador Luis solicitou um à parte e
após parabenizar o vereador Gutinho pela determinação em
prol da realização da audiência pública pediu licença à todos
para se ausentar da reunião pois teria um encontro político
com o deputado Marcos Vinícius. Continuando, o vereador
Gutinho solicitou a manutenção do abrigo de ônibus próximo
ao cemitério municipal.

Aparteando o vereador Gutinho, o

vereador Dedeu comunicou a todos que brevemente a raspa
de asfalto solicitada para o “Beco da Saudade” será aplicada
naquela localidade. Dando seguimento, o vereador Gutinho
pediu à empresa responsável pela iluminação pública que
sejam trocadas lâmpadas na Rua Manoel Fernandes, próximo
a oficina do “Zé da moto”. Relembrou a todos os presentes a
verdadeira função e obrigação dos vereadores e que o
principal dever dessa casa de leis é a de lutar pelo povo,
construindo uma política mais participativa, aproximando e
informando

a

população

de

todos

os

trabalhos

dos

vereadores. Informou que um projeto está sendo elaborado
para a possível transmissão ao vivo pela internet das sessões
da câmara. Aparteando o vereador Gutinho, o vereador
Marcelo disse da grande importância desse relacionamento
direto com a população e solicitou que fosse retificado o
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pedido do vereador Gutinho, ao referido abrigo de ônibus
próximo ao cemitério, que é de responsabilidade da Secretaria
de Obras e não de Serviços públicos. Encerrando suas
palavras o vereador Gutinho reafirmou o compromisso de
sempre trabalhar em prol de todos e que certamente esse é o
intuito e a obrigação de todos os Edis. Dando continuidade, o
vereador Duga subiu à Tribuna e relatou sua extrema alegria
em ver o auditório cheio. Sugeriu que seja realizada uma
audiência pública com o funcionalismo para que eles possam
expressar

suas

opiniões

e

juntos

chegarem

a

um

denominador comum. O vereador Marquinho, pedindo um à
parte, disse estar totalmente de acordo com o vereador para a
realização da audiência pública dando melhor condição ao
debate e às reivindicações dos funcionários. Continuando, o
vereador Duga exaltou a importância do trabalho dos
funcionários e disse que o progresso do município depende
do trabalho de todos. Informou que em reunião com o prefeito,
o mesmo explicou os motivos pelos quais fez o corte do
cartão alimentação e que infelizmente essa medida drástica
foi necessária. Citando o saudoso presidente Getúlio Vargas
disse que o povo brasileiro está se tornando escravo de uma
classe de políticos sem escrúpulos que só pensam em
benefício próprio que brincam com o poder. Afirmou estar
sempre ao lado do povo e que reconhece o sofrimento de
alguns funcionários, pois devido sua profissão, sente na pele
a realidade dos mesmos. Disse concordar com o vereador
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Gutinho e que Areal pode sim se tornar um município modelo
em todo o Estado. Parabenizou o secretário de serviços
públicos Márcio Lima e disse ser eternamente grato ao
mesmo por tê-lo incentivado a não desistir da política e,
devido a esse incentivo, hoje é vereador em Areal.
Encerrando suas palavras agradeceu a presença de todos e
disse que é maravilhoso ver a atitude e a união do
funcionalismo lutando por seus direitos. O presidente passou
a palavra ao vereador Marquinho que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os funcionários pela presença e
disse ter orgulho de fazer parte dessa categoria. Disse da
importância da união de todos e que uma de suas principais
bandeiras é a defesa do funcionário público. Informou a todos
que fez denúncia ao Ministério Público sobre a retirada do
cartão e que o processo ainda não foi julgado. Lembrou a
todos a função do vereador e disse estar com a consciência
tranqüila ao fazer oposição e desempenhar seu papel em
benefício de todos os munícipes. Disse estar com uma
denúncia pronta, no que se refere ao repasse nos salários do
funcionalismo, mas que em respeito ao pedido do vereador
Itamar está aguardando a solução do problema. Lembrou a
todos que devido a sua indicação todos os funcionários em
licença prêmio, licença saúde e também os DAS foram
beneficiados com o cartão alimentação. Disse a todos que o
prefeito, ao assumir sua cadeira, tem a obrigação de cumprir
todos os seus deveres sem cometer nenhuma covardia com o
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funcionalismo. Lembrou a todos que o Executivo, mesmo em
crise, aumentou o número de secretários e que a tão falada
economia não está acontecendo. Reforçou aos funcionários
que fez vários pedidos nesta casa para a volta do cartão e
que solicitou também ao Executivo, informações de onde
foram aplicados os recursos apurados com a economia do
corte do cartão alimentação. Encerrando suas palavras,
solicitou ao Executivo informações detalhadas sobre a
licitação da obra do pórtico de entrada da cidade para melhor
esclarecimento a toda a população e que o povo, na pessoa
do vereador Marquinho, tem vez e tem voz. Continuando, o
vereador Itamar subiu à Tribuna e após cumprimentar a todos
reafirmou sua convicção em lutar em prol do funcionalismo e
disse que, apesar de ser governo, jamais terá medo de falar e
de brigar a favor dos servidores. Afirmou que discorda do
vereador Luis e que o Executivo não podia descontar do
funcionalismo, pois essa atitude foi uma extrema covardia do
prefeito que deveria valorizar quem luta e trabalha pelo
município. A vereadora Vanessa, pedindo um à parte,
informou que é preocupação de todos os Edis a volta do
cartão alimentação e que os mesmos, não tomaram
conhecimento do citado corte. Esclareceu a todos que, apesar
de rumores maldosos, ela jamais teceu comentários negativos
sobre o funcionalismo e que todas as suas conquistas foram
feitas com muito trabalho e determinação. Continuando, o
vereador Itamar informou a todos que, grande culpa de alguns
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problemas, referentes aos direitos funcionalismo, se dão
devido a negligência de alguns componentes dos conselhos e
do sindicato que, às vezes são omissos. Encerrando suas
palavras, se desculpou por às vezes se exaltar em suas
explanações, mas que jamais deixará de defender sua
categoria. O presidente Marcelo Pipa reforçou o convite para
que a casa esteja sempre cheia, agradeceu a presença de
todos e sem mais assuntos a tratar às vinte horas e quarenta
minutos 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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