ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 22ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas 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 à primeira
secretária, que realizasse a leitura do expediente do
dia. Ao término da leitura, o presidente deu início às
pequenas comunicações o vereador Luis iniciou sua
fala solicitando ao Executivo a pintura de faixas de
pedestres em toda a cidade, principalmente nas
proximidades das escolas. Pediu melhoria na
iluminação do abrigo de Gaby. Reiterou o pedido de
reforma urgente na passarela da Rua Manoel
Fernandes e sugeriu a criação de um calendário
municipal para fomentar o comércio e possibilitar
maior possibilidade de renda aos munícipes. Fez
indicação para que seja realizado, em nossa cidade,
um Festival de Cultura com apresentação de poetas e
artistas locais, com início nas escolas e
posteriormente em nossas praças e também na Rua
da Cultura. Enfatizou que ações dessa natureza
poderão despertar nos cidadãos maior gosto pela
cultura e alavancar a presença de turistas em Areal,
possibilitando a divulgação de vários segmentos do
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comércio local, como o de cervejas artesanais, foodtrucks entre outros. Pediu que seja elaborada, em data
prévia, a semana do comerciante e industriário, que foi
criada por uma Lei de sua autoria. O citado evento,
em parceria com o SEBRAE e a secretaria de
indústria e comércio, certamente alavancará os
negócios entre comerciantes e industriários de Areal e
adjacências. Finalizando, parabenizou as mães
presentes na reunião e de toda a cidade, pelo seu dia
que seria comemorado no domingo seguinte.
Continuando, o presidente passou a palavra ao
vereador Dedeu que, em breve participação, solicitou
a secretaria de serviços públicos a retirada urgente de
grande quantidade de lixo verde na Rua Pará. O
presidente Marcelo Pipa agradeceu a presença de
todos, parabenizou a todas as mães pela passagem
de seu dia e sem mais assuntos a tratar às dezenove
horas e quarenta e cinco minutos encerrou a sessão.
A seguir foi lavrada a presente ata que vai por todos
assinada.

Marcelo Pipa da Costa

Luis Aurélio Z. Ribeiro

Vanessa Neves Santinon

Itamar Medina Machado

Denilson da Silva

Anderson A. Marcelino

Praça Duque de Caxias, 39 – CEP: 25.845-000 - Tel. (24) 2257-1264 - Areal/RJ.
E-mail: camaraareal@hotmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Marcos Roberto de Paula

José Augusto B. Lima

Luiz Antônio da P. Reis

Praça Duque de Caxias, 39 – CEP: 25.845-000 - Tel. (24) 2257-1264 - Areal/RJ.
E-mail: camaraareal@hotmail.com

