ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 28ª Reunião ordinária do período de 2017.

No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete, com ausência justificada do vereador Marcelo
Pipa, às dezenove horas e dez minutos no salão nobre da
Câmara Municipal de Areal, o vice-presidente Luis Aurélio
Zimbrão Ribeiro 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, pediu para a vereadora Vanessa
assumir a presidência e assumindo a tribuna, deu início
às pequenas Comunicações. Iniciou sua fala fazendo
indicação, talvez para o próximo ano, da realização de um
“domingo de lazer” nos bairros mais carentes de Areal em
parceria com o SESI, SEBRAE, Secretaria de Educação e
de Saúde levando diversão para as crianças e serviços
para a comunidade. Expressou sua grande felicidade em
participar de grande parte da audiência pública do
primeiro quadrimestre da saúde que aconteceu no salão
nobre da Câmara Municipal de Areal e parabenizou a
todos os que participaram. Citou a grande importância dos
funcionários da secretaria de saúde e a dedicação dos
mesmos para o bom andamento dos trabalhos. Solicitou
melhorias na Rua Nilton Bernardes Brazuna, no bairro
São Sebastião, com captação das águas e manutenção
no asfaltamento. Reiterou o pedido para melhorias na
entrada do cemitério da cachoeirinha e a recolocação de
tampas de bueiros em nosso município, principalmente
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nas proximidades do edifício conhecido como balança
mas não cai, que está trazendo grande perigo aos
pedestres. Informou a todos que, em conversa recente
com autoridades do Governo do Estado, tomou
conhecimento que a obra para o término das casas
populares já foi licitada e que, devido o bloqueio nas
contas do Estado para o pagamento do funcionalismo,
ainda não pode ser iniciada. Encerrando suas palavras,
disse que segundo informações, o prazo mais viável para
o término das obras é de aproximadamente doze meses.
Pediu que seja feita limpeza urgente no local da obra para
evitar possível destruição do que já está pronto. Após
reassumir a presidência, o vereador Luis passou a palavra
para o vereador Duga, que subiu à tribuna e fez indicação
para que a Defesa Civil faça avaliação no bairro do Cedro,
pois uma árvore e um coqueiro podem estar trazendo
risco aos moradores. Agradeceu à secretaria de obras por
atendê-lo prontamente quanto ao seu pedido para o
desentupimento de um bueiro na cidade. Aparteando o
vereador Duga, o vereador Itamar disse se sentir muito
feliz com o serviço prestado e que está aguardando
ansiosamente que seus pedidos também sejam
atendidos. Encerrando suas palavras, o vereador Duga
relatou a grande indignação de alguns moradores do
Cedro, quanto a uma promessa de campanha do prefeito
em melhorar a iluminação pública do bairro e até a
presente data não cumpriu, porém, disse entender as
possíveis dificuldades e que continuará desempenhando
seu papel de fiscalizar e legislar. Prosseguindo, o
presidente cedeu a palavra ao vereador Gutinho que
informou ter participado recentemente da eleição do
grêmio estudantil do Colégio Mariano Procópio e que
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reafirmou o compromisso em buscar uma solução para a
casa construída no pátio do citado colégio, para que a
mesma seja cedida ao município para o uso dos
conselhos municipais e também como sede do grêmio
estudantil. Disse que teve a oportunidade de conversar o
com o jovem Ian, que irá representar Areal no parlamento
Juvenil e o mesmo apresentou o seu projeto que poderá
virar Lei. Informou a todos que o projeto de um aluno
arealense, hoje servido municipal, já virou Lei. Aparteando
o vereador Gutinho, o vereador Marquinho relatou que
também esteve presente há alguns anos atrás e
parabenizou o vereador Gutinho pela iniciativa em
participar de eventos desse porte. Continuando, o
vereador Gutinho falou de seu grande orgulho em ter
estudado no Colégio Mariano Procópio e da importância
dessa inteiração do jovem em atos que incentivam a
participação mais efetiva dos mesmos no cenário político
de nosso País. Informou a todos que esteve juntamente
com alguns produtores rurais de Areal em Seropédica,
onde os mesmos puderam participar de um dia de campo,
aumentando seus conhecimentos e aprendizado. Disse
que foi um dia muito cansativo, porém muito proveitoso
para todos os participantes. Solicitou a confecção de um
ofício para a EMBRAPA – RJ para a realização de
eventos e cursos em nosso município para o crescimento
de nossos produtores. Confirmou as palavras do vereador
Luis, no que se refere a falta da tampa do bueiro nas
proximidades do edifício conhecido como balança,
informando que fotografou o fato e solicitou, mais uma
vez, que sejam anexadas fotos junto aos ofícios para
melhor averiguação das autoridades competentes em
relação aos problemas sinalizados. Comunicou a todos
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que na próxima quinta-feira estará junto ao deputado
André Correa, na secretaria estadual do ambiente, para
solicitar a realização, assim que possível, das obras de
conclusão das casas populares, pois a cobrança deve ser
constante para que Areal não fique esquecido perante
tantos problemas que assolam o nosso Estado.
Aparteando o vereador Gutinho, o vereador Itamar
demonstrou interesse em acompanhar o vereador Gutinho
em suas visitas para reivindicar melhorias no município.
Encerrando suas palavras, o vereador Gutinho expressou
sua felicidade no interesse mútuo demonstrado pelo
nobre colega e se despediu desejando uma boa noite a
todos. Dando seguimento, o presidente passou a palavra
ao vereador Itamar e o mesmo iniciou sua fala relatando
sua grande tristeza ao se deparar com várias mentiras
informadas nas redes sociais envolvendo seu nome.
Esclareceu a todos que suas declarações na última
reunião se trataram apenas de um grande desabafo e que
jamais amaldiçoou qualquer funcionário ou pessoas que
postam nas redes sociais como foi dito. Demonstrou sua
grande preocupação com o funcionalismo e informou a
todos que sua luta sempre será em prol dos funcionários
e do povo de Areal. Aparteando o vereador Itamar o
vereador Dedeu disse que também já sofreu agressões e
mentiras nas redes sociais e que as pessoas devem se
informar antes de fazer comentários maldosos e sem
fundamento, disse que mesmo antes de ser eleito
vereador, sofreu com boatos e mentiras de pessoas
desqualificadas e desinformadas. Informou que, por sua
residência se encontrar num lugar mais afastado, solicitou
a instalação de iluminação pública e pagou a mesma com
meios próprios para sua segurança e de sua família e que
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
muitas pessoas não sabem disso e ficam “jogando
conversa fora”. Solicitou a todos os munícipes, que de
maneira maldosa postam comentários mentirosos nas
redes sociais, deixem de fazer politicagem e aprendam a
fazer política. Encerrando suas palavras, o vereador
Itamar negou veementemente ter ofendido qualquer
pessoa em sua fala na última reunião e que, devido a
situações desagradáveis como essa, seu filho não sorri
mais. Continuando, o presidente passou a palavra ao
vereador Marquinho que expressou sua grande felicidade
ao informar a todos os presentes que o Ministério Público
acatou o seu pedido para a revogação do Decreto que
retirou momentaneamente o cartão alimentação dos
funcionários e que uma ação cível será movida para a
possível solução do problema. Explicou que um Decreto
não pode ser superior a uma Lei e que, por falta de
competência e por estar mal assessorado, o prefeito
cometeu esse grande erro com o funcionalismo. Informou
a todos que, mesmo que a justiça venha a indeferir
futuramente a ação, foram abertas as portas para que o
funcionalismo e seus representantes possam lutar, de
forma legal, por seus direitos. Disse que o Ministério
Público está do lado do funcionalismo e acredita que
brevemente o direito dos servidores estará garantido.
Expressou sua grande vontade e determinação em
trabalhar em prol dos funcionários e informou a todos o
número do Processo. Se dirigindo ao vereador Itamar, o
vereador Marquinho disse continuar não confiando no
governo e que, em respeito ao colega não entrou com
denúncia até a presente data. Porém, entrará
imediatamente com denúncia no Ministério Público no que
se refere ao repasse nos salários dos servidores e
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
solicitou ao vereador Itamar que assine juntamente com
ele a denúncia. O vereador Itamar, aparteando o vereador
Marquinho disse respeitar a atitude do nobre colega e que
continuará aguardando a atitude do prefeito, pois o
mesmo, em conversa recente, garantiu que até o próximo
dia vinte realizará o repasse e afirmou que aguardará a
data aprazada pelo prefeito, antes de tomar qualquer
atitude. O vereador Marquinho, encerrando suas palavras,
afirmou que fará o seu papel como fiscalizador e não
esmorecerá em sua luta, pois acredita que, devido às
inúmeras contratações inúteis realizadas pelo Executivo,
a prefeitura não está passando por dificuldades
financeiras. Antes de encerrar a Sessão, o presidente
colocou em votação a primeira reunião itinerante do ano,
que acontecerá no bairro São Lourenço, na casa do Sr.
Natalino, que foi aprovada por unanimidade. Sem mais
assuntos a tratar, às vinte horas e cinco minutos a sessão
foi encerrada. A seguir foi lavrada a presente ata, que vai
por todos assinada.
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