ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 24ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos dezoito 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, com a
ausência

justificada

dos

vereadores

Gutinho

e

Marquinho, o presidente Marcelo Pipa da Costa
declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador
Dedeu 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 deu início às pequenas
Comunicações. O vereador Duga iniciou sua fala
destacando a belíssima atuação do recém nomeado
secretário de serviços públicos Sr. Marcio Lima e
agradeceu

por

ter

seus

pedidos

e

indicações

prontamente atendidos pelo mesmo. Aparteando o
vereador Duga, o vereador Dedeu também teceu
elogios e agradecimentos ao secretário Márcio.
Encerrando sua participação, o vereador Duga falou
sobre a grande importância em destacar e reconhecer
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o trabalho daqueles que o realizam de forma correta e
bem

organizada.

O

presidente

Marcelo

Pipa,

verificando que não havia mais nenhum vereador
inscrito anunciou que será votado na próxima reunião
o processo de número quinze da mensagem de
número sete do corrente ano e às dezenove horas e
trinta 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

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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