ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 29ª Reunião ordinária do período de 2017.
(Itinerante)

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete, com ausência justificada do vereador
Anderson Marcelino, às dezenove horas e vinte minutos
no bairro São Lourenço, na residência do Sr. Natalino, o
presidente Marcelo Pipa da Costa declarou aberta a
primeira reunião itinerante da Câmara Municipal de Areal
do corrente ano e solicitou ao vereador Gutinho 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 e seguindo o
regimento interno desta casa, passou a palavra ao
anfitrião, Sr. Natalino, para que o mesmo falasse em
nome de toda comunidade. O morador expressou sua
grande felicidade em receber, na sua residência, os
representantes eleitos pelo povo, e durante dez minutos,
relatou alguns problemas enfrentados pela comunidade,
como falta de linhas telefônicas e melhorias nas estradas
e afirmou que jamais perderá a esperança e que conta
com a ajuda e o trabalho dos Edis. O presidente
agradeceu a gentileza do Sr. Natalino e disse que a
Câmara de Vereadores lutará, incansavelmente para que
o Executivo solucione grande parte dos problemas
daquela comunidade. Continuando, o presidente deu
início às pequenas comunicações e passou a palavra ao
vereador Luis que, após cumprimentar a todos ressaltou a
importância da Câmara Municipal ir em direção ao povo
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que ajudou a Elegê-los e sugeriu que seja feito um pedido
em conjunto para a instalação urgente de um orelhão
naquela comunidade. Fez indicação para que seja
enviado um pedido às empresas VIVO e TIM para
avaliação técnica naquele local e parabenizou o prefeito,
citando que apesar de todas as dificuldades, consegue
atender, da melhor maneira possível aquele bairro.
Solicitou ao Executivo que restaure o parquinho infantil
que foi retirado do centro da cidade, e instale num ponto
de fácil acesso a toda comunidade para o divertimento
das crianças. Pediu a construção de uma quadra
poliesportiva nas proximidades da escola, para o uso da
comunidade e das comunidades vizinhas. Solicitou à
secretaria de obras a construção de um telhado, na
Escola Edmur Polito, ligando um prédio ao outro para que
os usuários não se molhem em dias chuvosos. Fez
indicação ao deputado federal Valnei Rocha para que nos
auxilie na compra de um ônibus escolar adaptado e de um
carro pipa para servir a comunidade de São Lourenço e
adjacências. Solicitou que seja criada a Semana de
Pessoas com necessidades especiais. Aparteando o
vereador Luis, o vereador Itamar demonstrou que fica
muito feliz ao transportar as crianças para a escola ao
longo de muitos anos de trabalho. Finalizando, o vereador
Luis demonstrou sua indignação e solicitou ao prefeito
que instale iluminação pública em toda comunidade.
Sugeriu que seja criado o projeto “Junho Violeta” para
prevenção à saúde e aos abusos e violências contra os
idosos de nosso um município. O presidente, dando
continuidade, passou a palavra ao vereador Gutinho que
iniciou suas palavras informando que desde que assumiu,
no primeiro dia de seu mandato, está trabalhando
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incansavelmente pela questão ambiental e incentivou a
todos que possam regularizar sua situação a através do
Cadastro Ambiental Rural e ter acesso a vários
benefícios, inclusive crédito com juros muito baixos. Disse
acreditar no potencial de Areal para se tornar referência
na área rural, criando uma “identidade” ao Município.
Informou que foi o precursor ao solicitar que fosse criada
na Câmara de Vereadores, a Comissão de Agricultura
que recentemente promoveu uma Audiência Pública para
apresentar o projeto do Mercado do Produtor Rural em
nossa cidade. Informou a todos que brevemente estará
sendo aplicado em Areal o Selo da Agricultura Familiar,
que facilitará muito a venda de sua produção e também o
Selo de Comunidade Quilombola, que será distribuído
gratuitamente para que os produtos da comunidade de
Boa Esperança e adjacências sejam facilmente vendidos.
Disse que está elaborando um projeto, juntamente com o
Coordenador de Agricultura Samuel, de uma cozinha de
processamento para o uso de todos os produtores.
Explanou sobre a importância da participação da
comunidade e explicou brevemente como funciona o
projeto de Pagamento por Serviços Ambientais que já
acontece em Boa Esperança. Afirmou que serão
plantadas treze mil árvores para o reflorestamento em
nossas nascentes e proteção de nossa água. O vereador
Luis solicitou um à parte e, em tempo, colocou ênfase na
importância da legalização das terras no INCRA, com
instalação de um posto avançado em Areal. Encerrando
suas palavras, o vereador Gutinho, confirmou a fala do
vereador Luis e afirmou estar sempre à disposição de
todos na Câmara Municipal de areal. Dando continuidade,
o presidente passou a palavra à vereadora Vanessa que
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afirmou que o foco da noite seriam os problemas da
comunidade, sendo assim, informou que todos os
vereadores presentes iriam continuar no recinto ao
término da Sessão para conversar diretamente com todos
os moradores presentes. Dando seguimento, o presidente
passou a palavra ao vereador Itamar que relembrou a
todos o seu trabalho de vinte anos como funcionário
público, doze deles, no transporte escolar na comunidade.
Destacou algumas realizações que conquistou para o
bairro ao longo de sua permanência na Câmara de
Vereadores e reconheceu que ainda falta muito a ser
feito. Aparteando o vereador Itamar, a vereadora Vanessa
informou que, apesar de alguns atrasos na data prevista
para o início dos trabalhos de melhoria nas ruas do bairro,
as máquinas estavam a caminho, inclusive o rolo
compressor já se encontrava no bairro para iniciar o
trabalho no dia seguinte. A vereadora garantiu que o
trabalho será realizado até o fim, coisa que não acontece
há algum tempo. Continuando, o vereador Itamar disse
que precisa da ajuda de todos os moradores com
informações e cobranças e demonstrou tristeza em relatar
que, alguns munícipes, de forma covarde, postaram
inverdades nas redes sociais. Encerrando suas palavras,
afirmou que adotou a comunidade de São Lourenço como
sua família e que não tem medo da verdade pois acredita
no Deus vivo. Continuando, o presidente passou a palavra
ao vereador Duga que parabenizou ao presidente por
trazer a Câmara até a comunidade. Garantiu que todos os
vereadores solicitam incansavelmente melhorias para o
bairro e que buscam união e parceria ao trabalhar em prol
do povo. Relatou que ao ler uma matéria nas redes
sociais sobre o bairro de São Lourenço, relembrou uma
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triste experiência que viveu há alguns anos ao ter que
transportar de forma improvisada, juntamente com um
amigo, um ente querido que estava enfermo devido as
péssimas condições da estrada de seu bairro.
Finalizando, disse que apesar de não estar presente no
dia-a-dia do bairro, estará sempre pronto a atender todos
que o procuram com reivindicações para a comunidade.
Dando continuidade o presidente passou a palavra ao
vereador Marquinho que, após cumprimentar a todos os
presentes expressou sua alegria parabenizando o
presidente pela realização da câmara itinerante. Explicou
a todos que, apesar dos problemas e entraves políticos,
continua solicitando ao Executivo que não abandone a
comunidade de São Lourenço e que continue trazendo
benefícios durante o ano inteiro e não apenas ao término
da Sessão Itinerante. Disse que a atenção básica é
necessária todos os dias e que sua grande cobrança é
que a comunidade tenha atendimento ao longo do ano.
Explicou que a real função do vereador é trabalhar em
prol de todo o município mas que sempre inclui o bairro
de São Lourenço em seus pedidos na tribuna da câmara.
Disse que todas as pessoas que tem acesso às redes
sociais, não só podem como devem publicar seus pedidos
e reclamações. O vereador Itamar, pediu um à parte e
ressaltou que críticas construtivas nas redes sociais,
certamente ajudam no crescimento de todos, porém sua
grande preocupação são as várias inverdades que são
publicadas diariamente. Em tempo, solicitou que seja
retirado o material proveniente da limpeza realizada em
todo bairro que está trazendo transtornos aos moradores.
Continuando, o vereador Marquinho disse que também já
foi cobrado nas redes sociais e que entende e sabe
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diferenciar as verdades e as mentiras. Garantiu que a
comunidade pode contar com seu apoio e informou que
continua cobrando melhorias na Rua Margarida de Souza
Silva, a qual tem esse nome por uma indicação sua.
Explicou que não tem nenhuma vaidade em estar como
vereador e que está sempre aberto às críticas e
reivindicações da comunidade. Relatou que continua
trabalhando a favor dos servidores públicos e que não é
oposição para as coisas favoráveis ao município, informou
que em recente reunião em seu partido o deputado
Ezequiel Teixeira indicou verba parlamentar de dezenove
milhões de reais para a cidade de Areal. Encerrando suas
palavras disse que a comunidade de São Lourenço pode
sempre contar com ele e agradeceu ao Sr. Natalino por
ceder o espaço para a realização da reunião. O
presidente Marcelo Pipa solicitou que o vice assumisse os
trabalhos e iniciou sua fala agradecendo a presença de
todos. Explicou que o regimento deve ser respeitado e
que ao término da reunião todos poderiam se expressar
diretamente com os vereadores. Afirmou que acredita no
trabalho da secretaria de serviços públicos e tem certeza
que o secretário Márcio Lima desempenhará um
belíssimo trabalho, principalmente no bairro de São
Lourenço. A vereadora Vanessa pediu um à parte e
agradeceu ao presidente da câmara pela determinação e
trabalho para a realização de mais uma Sessão Itinerante.
Encerrando suas palavras, o vereador Marcelo propôs
que sejam realizadas outras reuniões neste espaço para
tratar de assuntos relevantes à comunidade e mais uma
vez agradeceu ao Sr. Natalino pelo carinho e atenção.
Reassumindo a presidência, o vereador Marcelo
agradeceu a presença de todos e solicitou aos
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representantes da comunidade que se aproximassem
para um conversa mais direta ao término da reunião. Sem
mais assuntos a tratar, às vinte horas e cinqüenta minutos
foi encerrada a sessão e logo após 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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