ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL

Ata da 25ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois
mil e dezessete, às dezenove horas e vinte minutos no
salão nobre da Câmara Municipal de Areal, com a
ausência justificada dos vereadores Luis e Itamar, 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.

presidente

Após

solicitou

a

aprovação
primeira

unânime,

secretária

o
que

realizasse a leitura do expediente do dia. Ao término
da leitura, o presidente deu início às pequenas
Comunicações. O vereador Dedeu iniciou sua fala
pedindo a limpeza do extinto Colégio Cenecista
Machado de Assis e relatou que em visita ao local,
detectou grande sujeira acumulada e também fezes
de pombo na quadra do referido colégio. O vereador
expressou sua preocupação e desconfiança de que o
surto de escorpiões, que há anos assolam aquela
comunidade, pode ter como foco as instalações do
referido colégio. Solicitou ao vereador Gutinho que
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tome providências junto às autoridades para a
demolição de um imóvel, de propriedade de sua
família, que se encontra abandonado na mesma
comunidade, pois o mesmo está sendo usado como
refúgio para usuários de drogas e outras atividades
ilícitas. Aparteando o vereador Dedeu, o vereador
Marcelo solicitou ao colega que incluísse em sua
indicação a dedetização no interior do colégio, para a
eliminação possíveis focos de animais peçonhentos. O
vereador Dedeu agradeceu a sugestão do vereador
Marcelo e encerrou suas palavras. Continuando, o
vereador Gutinho subiu à tribuna e após cumprimentar
a

todos,

relatou

que

esteve

recentemente

no

município de Campos dos Goytacazes visitando uma
usina de compostagem e que essa atividade poderia
ser incluída no projeto de reciclagem de nosso
município, juntamente com a coleta seletiva, pois
grande parte do adubo orgânico que é produzido em
Campos é vendido para muitos produtores rurais da
região serrana. Disse que esteve, juntamente com o
coordenador de agricultura Samuel, na cidade de
Friburgo participando de um curso e que brevemente
todos os produtores rurais de Areal receberão o “Selo
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do agricultor familiar” que facilitará a comercialização
de

seus

produtos.

Informou

também

que

a

comunidade de Boa Esperança receberá o “Selo para
produtos quilombolas” que agregará muito valor em
seus produtos. Disse que brevemente participará do
lançamento do módulo de avaliação do cadastro
ambiental rural, no Rio de Janeiro e certamente trará
ótimas notícias para nosso município. O vereador
Marcelo, pedindo um à parte, demonstrou sua grande
felicidade com as informações do vereador Gutinho e
que o município de Areal só tem a ganhar com a
determinação de todos os edis. Continuando, o
vereador Gutinho disse que brevemente estará com a
presidente da ONG Planeta Orgânico, que tem grande
interesse

em

conhecer

a

realidade

de

nosso

município. Aparteando o vereador Gutinho, o vereador
Dedeu disse que em conversa recente com o
secretário de meio ambiente de nosso município, teve
a informação que o volume em toneladas da coleta
seletiva, que é realizada, pode ser expressivamente
maior do que o atual e sugeriu que uma campanha de
divulgação seja feita para alavancar o projeto.
Continuando, o vereador Gutinho disse que, apesar do
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destaque de nosso município com a coleta seletiva, a
quantidade pode dobrar. Encerrando suas palavras,
solicitou que seja enviado um ofício à empresa
responsável pelo fornecimento de energia em Areal,
pedindo informações, pois o Bairro São Pedro
frequentemente tem ficado às escuras, e por ser uma
área rural e de difícil acesso, a citada comunidade
está

sofrendo

com

esse

problema.

Dando

continuidade, o presidente passou a palavra ao
vereador Duga que iniciou sua fala relatando que
também na comunidade do Cedro a falta de luz é
recorrente e que a certeza da impunidade, que reina
em nosso País, faz com que as empresas prestadoras
de serviço se acomodem em suas obrigações.
Explanou sobre a importância da união de toda a
população para que as coisas aconteçam. Retificou
uma postagem que fez recentemente nas redes
sociais sobre algumas estradas do município e
encerrando suas palavras disse acreditar que o
prefeito cumprirá com suas obrigações, pois devido ao
grande número de contratações que o mesmo tem
feito recentemente, nosso município deve estar numa
situação

muito

tranqüila

financeiramente.
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Continuando, o vereador Marquinho subiu à tribuna e
demonstrou grande repúdio, quando recentemente um
pequeno grupo de pessoas se aglomerou em frente ao
prédio da prefeitura para uma manifestação pacífica e
foi deslocado para o local, três viaturas da polícia
militar, sendo que a quantidade de policiais era maior
que a quantidade de manifestantes. Disse que o povo
tem o direito de se manifestar e que, naquele
momento, não havia a necessidade de tantos policiais
presentes no citado evento. Disse estar do lado do
povo e expressou grande tristeza perante a atitude do
Executivo em tentar intimidá-los. Fez um pedido para
que seja realizada limpeza no bairro da Cachoeirinha
e instalação de braços de luz no trecho do campo até
ao centro espírita do mesmo bairro. Solicitou a
instalação de um bicicletário nas imediações do abrigo
de ônibus do bairro Gaby próximo a ponte da Rua
Manoel Fernandes para todos os usuários. Disse que
concorda com as palavras do vereador Duga e que o
município de Areal deve estar com muita tranqüilidade
financeira devido às inúmeras contratações e que um
bicicletário certamente não será problema para o
Executivo. Pediu que seja feita manutenção no posto
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de saúde da Fazenda Velha e instalação de um braço
de luz na subida do bairro do Gaby, próximo ao
material de construção do Sr. Mauro. Fez pedido de
informação para a secretaria de educação do valor
que é pago para a viação Progresso no serviço de
transporte escolar e universitário em nosso município.
Relatou que um grande descaso está ocorrendo por
parte da secretaria de saúde no que se refere ao
transporte de pacientes em nosso município, pois a
mesma, atualmente conta apenas com três carros em
condições de trafegar, sendo que um deles não pode
realizar o citado transporte. Disse que muito dinheiro
está sendo gasto com aluguéis de vans e que o
município possui carros que estão parados por falta de
manutenção. Informou a todos que não consegue
entender o porquê desta situação e que medidas
urgentes devem ser tomadas para a solução deste
problema.

Pediu

respostas

ao

Executivo

pelos

acontecimentos e ressaltou sua indignação por essa
atitude para com o cidadão arealense. Encerrando
suas palavras, disse não entender a matemática da
secretaria de saúde e o porquê de o município gastar
tanto dinheiro com aluguel de veículos e não realizar
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
conserto de suas viaturas. O presidente passou a
palavra para a vereadora Vanessa que relatou sua
visita recente há várias comunidades de Areal e que
representantes do bairro de São Lourenço, solicitaram
melhorias na estrada que dá acesso ao mesmo. Pediu
que a primeira Sessão Itinerante do corrente ano seja
realizada no bairro para que suas reivindicações
sejam ouvidas e que o presidente coloque em votação
o seu pedido. Encerrando suas palavras solicitou ao
secretário de indústria e comércio que divulgue a
todos que o SINE criou um aplicativo de celular que
divulga as vagas de emprego mais próximas da
residência dos cidadãos. Dando continuidade, o
presidente passou para a ordem do dia, solicitando à
primeira secretária que lesse os pareceres do
Processo número sete do corrente ano. Após a leitura,
o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira e
segunda votação. Antes de encerrar a Sessão o
presidente colocou em votação o pedido da vereadora
Vanessa e o vereador Marquinho, solicitando a
palavra, explicou que é a favor, mas que desconhece
um lugar adequado para a realização da reunião. A
vereadora Vanessa sugeriu que o pedido seja votado
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e que seja averiguado um local adequado. O
presidente, após o consentimento de todos, colou em
votação e o pedido foi aprovado por unanimidade. 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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