ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 23ª Reunião ordinária do período de 2017.
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas no salão nobre da Câmara
Municipal de Areal, com a ausência da vereadora Vanessa, o
presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a reunião e
solicitou ao vereador Luis 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 ao primeiro secretário interino, vereador
Gutinho que realizasse a leitura do expediente do dia. Ao término
da leitura, o presidente deu início às pequenas Comunicações. O
vereador Gutinho iniciou sua fala destacando sua atuação na
criação do mercado do produtor rural de Areal durante audiência
pública realizada recentemente no salão nobre da Câmara de
Vereadores. Explanou sobre a importância do citado evento e de
todas as autoridades que estiveram presentes, em especial a da
delegada federal da secretaria de agricultura familiar, que cedeu
espaço aos produtores arealenses na feira Green Rio, onde
puderam apresentar e comercializar seus produtos, estreitando
laços e expandido seus contatos. Citou que em contato com
autoridades estaduais tomou conhecimento que serão realizadas
audiências públicas para criação de projetos que valorizem a
identidade dos municípios. Solicitou que seja enviado ofício aos
Secretários de Estado Sr. Jair Bitencourt e Sr. Cristino Aureo,
cedendo o espaço desta casa de leis para a realização da
audiência que englobará as regiões Serrana e Centro-sul.
Convidou o presidente para que assine o citado ofício em conjunto
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e informou que o Sr. Marcos Dias, presidente do sistema de
cooperativas do Brasil, ficou muito impressionado com a atuação
da Cooperativa Luz do Sol que realiza a coleta seletiva de Areal.
Disse que se a população de Areal colaborar e aderir ao projeto de
reciclagem a Cooperativa Luz do Sol poderá gerar o dobro de
empregos, dando dignidade a várias famílias de Areal. Solicitou
ofício ao Sr. Marcos Dias com pedido de assessoria técnica para a
citada cooperativa e também à futura cooperativa que será criada
para a agricultura familiar. Pediu também que seja incluído no
ofício, a realização do projeto de ensino de cooperativismo nas
escolas municipais. Solicitou que seja realizada a segunda edição
do Festival de Inverno em Areal, pois o evento foi um grande
sucesso no último ano. Pediu envio de ofício para o Sr. Sérgio
Bertogi, presidente da APA – Petrópolis, para que seja firmada
parceria com a citada instituição, que realiza vôos com Drones,
propiciando o monitoramento de nossas florestas e também como
atrativo turístico. Encerrando sua participação, solicitou ofício à
Secretaria Estadual do Ambiente, para implementação em nosso
município do projeto de aproveitamento de óleo vegetal. Dando
continuidade, o presidente passou a palavra ao vereador Luis que
fez indicação para a construção de uma Biblioteca Municipal no
centro da cidade com o possível uso de containers, talvez na praça
ao lado da Rua da Cultura, com um ambiente agradável e de
grande valor para nossa cidade. Solicitou envio de ofício ao
deputado federal Delei para a instalação de um Pólo da FAETEC
em nosso município. Reiterou pedido de limpeza na Alameda
Santa Rita e também em toda a comunidade do Cedro. Informou
que em visita recente à escola Edimur Polito, ficou impressionado
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com o trabalho com jornal e EVA que é realizado pelos alunos da
citada instituição sob orientação dos profissionais que lá atuam.
Sugeriu que os trabalhos artesanais dos alunos da citada escola
sejam expostos para venda pelo menos uma vez por mês em
praça pública, e que a renda seja convertida em benefícios para a
instituição.

Parabenizou

o

grupo

musical

formado

pelos

arealenses: Siqueira Santos, Elso Rosa, Jorge e Sebastião Rocha
que abrilhantaram as homenagens pela passagem do dia das
mães no centro da cidade. Fez indicação para que sejam
incentivadas apresentações, com artistas locais, na Praça Castelo
Branco, propiciando entretenimento aos munícipes. Agradeceu o
acolhimento que recebeu na visita à Escola Edimur Polito pelos
servidores e alunos e do delicioso almoço que teve a alegria de
aproveitar. Solicitou que sejam implementadas aulas de violão para
os alunos e pediu Moção de Aplauso para a diretora Eloisa da
citada instituição. Comunicou que brevemente trará em nosso
município a presidente estadual dos jovens do Rio de Janeiro para
realização de parlamento juvenil. Informou que no dia vinte e nove
de junho será lançada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a
ID-Jovem, que se trata de uma carteira de identificação que vai
beneficiar todo o jovem de baixa renda. Encerrou suas palavras
solicitando informações da Cooperativa Luz do Sol sobre
faturamento e critérios para ingresso na citada instituição.
Aparteando o vereador Luis, o vereador Gutinho explicou
brevemente sobre a atuação da cooperativa e o vereador Luis citou
a importância de divulgar as informações para toda a população de
forma transparente e clara. Continuando, o presidente passou a
palavra ao vereador Itamar que iniciou sua fala reiterando seu
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pedido para melhoria na estrada que dá acesso ao cemitério da
Cachoeirinha. Pediu reforma no posto de saúde da Vila Adelaide e
limpeza do mesmo bairro. Solicitou ao SAE informações sobre a
mina d’água da Delícia, aparteando o vereador Itamar, o vereador
Marcelo disse que segundo informações está faltando uma perícia
do Ministério Público e solicitou que seja realizada uma ação
conjunta da Câmara Municipal para resolução do citado problema.
Encerrando, o vereador Itamar solicitou ao setor de licitação da
Prefeitura informações sobre a obra de reforma da passarela da
Manoel Fernandes. O presidente Marcelo Pipa, verificando que
não havia mais nenhuma inscrição, agradeceu a presença de
todos 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.

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

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

