ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 27ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos trinta 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, 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 à primeira
secretária 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
convidando à todos os presentes para as festividades em
virtude da semana municipal do meio ambiente e
comunicou que esteve recentemente com a maestrina
Lilian Romero, que há oito anos realiza gratuitamente um
belíssimo trabalho nas escolas do município, porém,
relatou que a mesma encontrasse muito desanimada pela
falta de apoio em seus projetos. Disse que a escola de
Alberto Torres possui instrumentos musicais encaixotados
e que o sonho de se criar uma orquestra municipal é
viável, dependendo apenas do esforço de todos. Solicitou
à Diretora de Cultura que busque meios para a formação
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da

citada

orquestra.

Pediu

que

a

assessoria

de

comunicação da casa, em parceria com o SEBRAE,
possa divulgar futuros eventos que acontecerão no
município, pois recentemente foi cancelado um curso que
seria ministrado pela citada instituição por falta de
inscritos. Relatou que, na parte da manhã, esteve
presente no bairro São Pedro na reunião do Conselho de
Desenvolvimento Rural Municipal e que ouviu os pedidos
dos participantes no que se refere à melhoria na estrada
que dá acesso ao citado bairro. Disse que comunicou a
todos

os

moradores

presentes

sobre

a

recente

contratação do Secretário de Serviços Públicos e solicitou
ao mesmo, que apresente uma relação de todas as
máquinas que estão em uso pela secretaria e o termo de
cessão das mesmas, indicando quais delas poderá ser
utilizadas na área da agricultura. Informou que na parte da
tarde, esteve em reunião com o Conselho Municipal de
Saúde e deixou convite a todos para que, participem no
próximo dia seis de julho da Conferência Municipal de
Saúde, onde poderão levantar questões e reivindicações
como, melhoria nos postos de saúde para que as
emendas parlamentares possam chegar em nosso
município. O vereador disse que várias vagas para
delegado serão abertas, tanto para o poder público, como
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para a sociedade civil e que a participação de todos os
vereadores é de grande importância. Expressou grande
alegria em informar que, na parte da manhã, recebeu uma
ligação do Instituto Nacional de Tecnologia e Uso
Sustentável que há aproximadamente um ano, ganhou o
edital de um projeto em que Areal faz parte, para o
pagamento de serviços prestados ao meio ambiente e
que o bairro de Boa Esperança será contemplado. Este
trabalho foi baseado na cidade de Nova York e que
poderá ser implantado em nossa cidade, trazendo
grandes benefícios para todos. Dando continuidade, o
presidente passou a palavra ao vereador Luis que, após
cumprimentar a todos os presentes reiterou seu pedido
para construção de calçada na Rua Nelson Mello, próximo
ao imóvel do Sr. Luis Castelani, pois muitas pessoas
estão reclamando das péssimas condições do citado
trecho. Pediu também a confecção urgente de uma
calçada com guarda-corpos no trecho que entre o CIEP e
o Centro de Convivência da Melhor Idade, às margens do
córrego da Delícia para melhor segurança de todas as
pessoas que diariamente utilizam aquele caminho.
Solicitou ao Executivo, informações sobre a manutenção,
limpeza e dedetização dos ônibus que fazem o transporte
escolar em nosso município. Disse que o citado serviço
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deve ser realizado da melhor forma possível para o bem
estar

de

nossas

crianças.

Pediu

que

seja

feita

manutenção na iluminação pública da Rua Santa
Catarina. Fez indicação ao Executivo que esclareça a
situação dos quiosques que funcionam na Praça Castelo
Branco, se foi feito por concessão ou permissão, pois a
citada obra foi
responsáveis

realizada com recursos públicos e os
não

estão

cuidando

devidamente

do

banheiro público que se encontra no local. Disse achar
justo que seja cobrada uma taxa dos usuários dos
quiosques, sem prejudicá-los, e que seja revertida aos
cofres públicos para a manutenção do espaço. Esclareceu
a todos que, com essa atitude não deseja prejudicar
ninguém,

apenas

organizar

a

situação

perante

a

sociedade, pois uma obra que foi realizada com recursos
públicos não pode beneficiar apenas a alguns. Agradeceu
ao secretário Márcio Lima pela limpeza realizada nos
bairros de Alberto Torres e Vila Adelaide e expressou sua
grande preocupação com as pessoas que foram afetadas
pela enchente de dois mil e onze. Disse que existe uma
verba em conta, que soma seiscentos mil reais, destinada
a ajudar a todos que foram afetados naquela ocasião e
sugeriu que a citada verba seja utilizada na construção de
uma estação de tratamento de esgoto na localidade do
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buraco do sapo, onde foram construídas as casas
populares para os desabrigados. Solicitou que uma
fiscalização severa seja feita, para que sejam ajudadas as
famílias que realmente necessitam. Informou que, se for
criado um projeto de lei, a verba pode ser utilizada para
ajudar, pelo menos, cinqüenta famílias. Solicitou que seja
realizada limpeza urgente no entorno da citada localidade
e que seja aplicada raspa de asfalto na Rua Manoel
Martins que liga a Rua Manoel Fernandes ao local onde
estão sendo construídas as citadas moradias. Aparteando
o vereador Luis, o vereador Itamar pediu para assinar em
conjunto. Encerrando suas palavras, o vereador Luis
solicitou que seja divulgado nas redes sociais e no site da
câmara, a lei de sua autoria que a presidente da ONG
Planeta Orgânico está levando à Alemanha no intuito de
angariar fundos para sua perfeita aplicação. Dando
sequência, o presidente passou a palavra ao vereador
Dedeu, que iniciou sua fala informando a todos que em
conversa com o secretário Juvenal, seu pedido de plantio
de árvores no bairro Pará será concretizado brevemente.
Solicitou urgente solução para o transporte de pacientes
em nosso município e sugeriu que, com a modificação no
horário de funcionamento da prefeitura, os carros de
outras secretarias, que ficam parados no pátio na parte da
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manhã, sejam cedidos à secretaria de saúde para o
auxílio no transporte de pacientes. Disse que nesses
tempos de crise é extremamente necessária a união de
todas as secretarias para o bem estar da população que
necessita de tratamento. Aparteando o vereador Dedeu, o
vereador Itamar disse que, em recente conversa com o
responsável pelos carros, o mesmo relatou que o grande
problema é o combustível, pois a quantidade licitada deve
ser utilizada apenas para o uso da secretaria que o carro
serve.

Porém,

acredita

que

com

boa

vontade

e

planejamento o problema poderá ser resolvido dentro da
lei. O vereador Itamar solicitou para assinar o pedido em
conjunto com o vereador Dedeu. Continuando, o vereador
Dedeu fez indicação para que seja feita uma dedetização
adequada

no

cemitério

municipal

por

empresa

especializada, pois muitos escorpiões estão sendo
encontrados pelos coveiros. Expressou seu interesse em
ser informado pela coordenadoria de agricultura por todas
as reuniões que serão realizadas. A vereadora Vanessa,
aparteando o vereador Dedeu, solicitou também à
coordenadoria de agricultura e à secretaria municipal de
meio ambiente que façam um relatório de todas as
atividades realizadas e convide a comissão de ambiente
da câmara quando houver as citadas reuniões. O
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vereador Dedeu agradeceu ao secretário do SAE pela
atenção dedicada a todos os vereadores. Informou que,
apesar de atualmente ser ignorado pelo antigo secretário
de serviços públicos, não se importa com a situação e
jamais

se

abalará,

pois

tem

convicção

de

estar

representando o povo de maneira íntegra e eficaz.
Agradeceu e teceu elogios ao atual secretário Márcio
Lima por toda a atenção e competência no cumprimento
de suas obrigações à frente da secretaria de serviços
públicos. Encerrando sua participação, reiterou o pedido
de recolocação da placa da policlínica na Rua Afonsina,
pois a mesma foi retirada para manutenção e até o
momento não foi reinstalada. Dando continuidade o
presidente passou a palavra ao vereador Duga que fez
solicitação para que seja realizada manutenção na rede
de esgoto, que está vazando, na Rua Adelino Alves
Saldanha, próximo ao Sítio Três Marias e também
próximo ao Centro Espírita Santa Rita de Cássia. Solicitou
que seja enviado ofício ao Ministério Público sobre a
situação da gratuidade na praça do pedágio, pois a
população do Cedro conseguiu gratuidade total, e
recentemente foi reduzida a passagem dos moradores em
apenas quatro vezes por dia. Solicitou Moção de Aplauso
à Dra. Joana, promotora do Ministério Público, que muito
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colaborou para que a comunidade do Cedro conseguisse
a citada gratuidade. Expressou grande satisfação ao
informar que, em companhia do vereador Marquinho,
esteve visitando alguns setores de nosso município como
colégios, postos de saúde e CRAS. Informou que, apesar
de não ser obrigado a agradecer a nenhum secretário,
pois todos são muito bem remunerados, por uma questão
de gentileza, agradece por todas as vezes que foi
prontamente

atendido

em

suas

reivindicações.

Encerrando suas palavras, relatou que, em recente
postagem feita por ele, foi criticado por alguns, porém tem
muita alegria em andar de cabeça erguida por toda a
cidade cumprindo o seu papel de fiscalizador honesto e
representante do povo. Na sequência, o presidente
passou a palavra ao vereador Itamar que solicitou a
secretaria de educação que tome providências, no que se
refere ao conserto de um ônibus, que está na oficina em
Três Rios e que não traga o veiculo para a cidade de
Areal sem o conserto do mesmo, pois se trata de um
veículo praticamente novo e confortável que, ser for
armazenado no pátio do DNER certamente cairá no
esquecimento e virará sucata. Esclareceu a todos que a
limpeza dos ônibus escolares não está sendo feita de
maneira eficaz, pois o funcionário que realizava este
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serviço esta afastado por motivos de saúde. Solicitou que
seja contratado urgentemente um substituto. Solicitou ao
servidor

responsável

pela

manutenção

dos

carros

utilizados no transporte escolar, que tome providências
urgentes quanto a responsabilidade dos mecânicos, pois
o serviço em questão está sendo realizado de forma pífia
e muitos transtornos estão acontecendo. Aparteando o
vereador Itamar, o vereador Marquinho relatou estar
consciente dos acontecimentos e que providências devem
ser tomadas pelos responsáveis. Continuando, o vereador
Itamar disse que apenas quer fazer o seu serviço de
maneira correta, e que apesar de ser a favor do atual
governo, jamais concordará com coisas erradas. Disse
que sempre prezou pela verdade e que está aberto às
críticas, mas que a honestidade deve imperar, sem
covardia e falsidades. Solicitou a limpeza do bairro São
Sebastião e agradeceu o serviço feito na Vila Adelaide e
Alberto Torres. Encerrando suas palavras, solicitou ao
prefeito que marque urgentemente reunião com o
funcionalismo para esclarecimentos sobre o cartão
alimentação que foi retirado dos mesmos. Prosseguindo,
o presidente passou a palavra ao vereador Marquinho que
iniciou sua fala, citando a importância das visitas
recentes, realizadas em companhia do vereador Duga e a
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felicidade de funcionários e munícipes em poder cobrar e
solicitar melhorias e benefícios. Solicitou a manutenção
urgente dos postos de saúde dos bairros Amazonas, Pará
e Alto-Pará. Relatou que a situação nesses postos é
precária e ridícula e que os funcionários não tem
condições de realizar seu trabalho. Pediu que seja
contratado em regime de urgência, um pediatra para
atendimento vinte e quatro horas no hospital municipal,
pois o futuro de nossas crianças não pode ser
prejudicado. Pediu que o Executivo pare de contratar
pessoas que não suprem as necessidades do município e
sim aquelas que realmente são necessárias para a
população. Solicitou, em conjunto com o vereador Duga,
que seja revista a troca de enfermeiros entre os postos da
Amazonas e Fazenda-Velha, pois as comunidades estão
preparando abaixo-assinados para que os profissionais
retornem

às

suas

funções.

Segundo

informações

colhidas, o vereador relatou que tal medida foi tomada
sem motivos cabíveis. Aparteando o vereador Marquinho,
o vereador Duga informou que a secretária de saúde foi
procurada por ele para prestar esclarecimento, mas não
foi encontrada.

Encerrando suas palavras, o vereador

Marquinho fez indicação para que seja feita dedetização
no colégio do Alto-Pará com a compra ou manutenção do
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freezer que se encontra na citada unidade para evitar a
perda dos alimentos. Continuando, o presidente solicitou
a primeira secretária que lesse o processo de número seis
e após a leitura o vereador Luis destacou a importância
da aprovação do projeto em questão. Após, o projeto foi
aprovado em primeira e segunda votação. Antes de
encerrar, o presidente colocou em votação o pedido de
Moção de Aplauso solicitado pelo vereador Duga e o
mesmo foi aprovado por unanimidade. Às vinte horas e
trinta minutos a sessão foi encerrada. 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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