ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 30ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete, com ausência justificada do vereador Dedeu,
às dezenove horas e dez minutos o presidente Marcelo
Pipa da Costa declarou aberta a reunião e solicitou ao
vereador Gutinho que fizesse a leitura de um Salmo.
Dando continuidade pediu ao segundo secretário interino,
vereador Gutinho 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 e passou a palavra ao
vereador Luis que, após cumprimentar a todos agradeceu
ao presidente pela oportunidade de toda a Câmara poder
estar na comunidade de São Lourenço na sessão
intinerante e solicitou ao Executivo que realize a poda das
árvores na descida principal da chegada do bairro.
Solicitou também que seja realizada uma audiência
pública para instalação de iluminação pública em todos os
bairros do município, talvez em agosto do corrente ano,
com a presença de todos os interessados e responsáveis.
Comunicou que no dia nove deste mês acontecerá a
licitação para a reforma da ponte da Manoel Fernandes.
Pediu que seja aplicado pelo Executivo ato de
desapropriação dos prédios onde estão instaladas a
Prefeitura e a Câmara Municipal para economia de
recursos públicos e com esta economia, melhorar as
instalações com ampliações e talvez, a criação de um
centro de hidroginástica na piscina que se encontra ao
lado do salão nobre da Câmara, pois a mesma
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
atualmente só serve como depósito de larvas e
mosquitos. Parabenizou ao prefeito pela assinatura do
termo de posse do prédio do extinto colégio Machado de
Assis. Explicou que com os valores economizados o
Executivo poderá investir em outras causas nobres para o
nosso município. Reiterou o pedido à secretária de
educação que invista numa biblioteca municipal no centro
da cidade com estrutura moderna, talvez com containers.
Solicitou Moção de Aplauso para a Sra. Estéfani
Rodrigues que realiza um belíssimo trabalho com um blog
que incentiva a leitura. Encerrando suas palavras, sugeriu
que seja aproveitado o espaço na Praça ao lado da Rua
da Cultura para a construção da citada biblioteca.
Continuando, o presidente passou a palavra à vereadora
Vanessa que informou a todos sua preocupação quanto
ao projeto de lei, oriundo do Executivo, no qual dispõe
sobre a eleição do cargo de diretor-adjunto nas escolas.
Disse que, com sua experiência na área da educação
essa medida não é eficaz. Solicitou que seja enviado
ofício à secretaria de educação para que seja feita uma
reunião, em horário e local previamente combinado, com
representantes das escolas e da comunidade sobre o
assunto em questão. Fez indicação ao Executivo para que
seja realizada adequação no código ambiental do
município quanto à ranicultura, pois o mesmo é deficiente
no item em questão. Reiterou pedidos para a comunidade
de São Lourenço como ampliação no posto de saúde com
melhoria na sala de espera e treinamento dos
funcionários para melhor atender aos usuários, pois existe
grande número de reclamações dos moradores.
Aparteando a vereadora Vanessa, o vereador Gutinho
concordou com a fala da vereadora e relatou que a
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Fundação Osvaldo Cruz possui um curso para a melhoria
no atendimento na área da saúde e que Areal pode ser
contemplado com o mesmo. Solicitou para assinar em
conjunto o pedido com a nobre colega. Continuando, a
vereadora Vanessa explicou claramente a todos que não
está criticando ou denegrindo a imagem dos profissionais,
porém, ao longo do tempo, a rotina e a imensa jornada de
trabalho pode causar um esfriamento e aparente
desmotivação nos profissionais de todas as áreas. Por
isso a necessidade do citado curso, para uma injeção de
ânimo nos mesmos. Sugeriu que seja criada uma
comissão fiscalizadora e avaliadora dos trabalhos na área
de saúde em nosso município. Encerrando suas palavras,
solicitou ao Executivo que envie cópia de inteiro teor do
processo número seis mil, quatrocentos e sessenta e sete
de dois mil e dezesseis para avaliação do mesmo.
Prosseguindo, o presidente passou a palavra ao vereador
Itamar que iniciou suas palavras pedindo melhorias no
acostamento que liga o centro da cidade ao Gaby, com
um paliativo até que a obra de abastecimento de água
seja concluída, pois do jeito que se encontra, as pessoas
que por lá passam, estão correndo risco de tropeçar,
causando danos graves à sua saúde. O vereador Luis
pediu um à parte e concordou com o colega, citou
também sua grande preocupação com a quantidade de
carros abandonados e estacionados em lugares
impróprios atrapalhando o deslocamento dos pedestres.
Demonstrou a importância da construção da calçada do
centro até o bairro Gaby e disse que, em conversa
recente com o secretário da SAE o mesmo informou que
o material já está encomendado. Continuando, o vereador
Itamar disse que será um prazer que o vereador Luis
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assine em conjunto a citada indicação e pediu aplicação
de raspa de asfalto na estrada do Mundo Novo e roçada
para melhorar a visão dos motoristas. Solicitou que seja
realizada melhorias nas Ruas Laurinda Abdu e Vera
Lúcia, com a retirada do lixo verde que se encontra no
final das mesmas. Em relação ao posto de saúde de São
Lourenço, o vereador informou que na próxima segundafeira será realizada uma reunião para esclarecimentos e
que concorda com a vereadora Vanessa quanto às
reclamações referentes ao atendimento dos profissionais.
Solicitou à secretaria de saúde que a marcação no PSF
da Amazonas seja feita como era antes, pois segundo
informação dos moradores, nos moldes atuais muitos
usuários estão sendo prejudicados. Encerrando sua
participação, reiterou o pedido de limpeza do córrego da
Fazenda Velha. Dando seguimento, o presidente
convidou ao vice para assumir a presidência e subindo à
tribuna solicitou ao setor jurídico da Câmara que auxilie o
jurídico da Prefeitura sobre o assunto da mina d’água da
Rua Manoel Batista de Andrade no bairro Delícia, pois os
moradores precisam de uma solução urgente. Pediu à
secretaria de serviços públicos que realize manutenção
no bueiro da volta grande, próximo à residência do Sr.
Jorge e melhorias na estrada da localidade conhecida
como “Buraco do Sapo”. Agradeceu a atenção dada pela
secretaria de serviços públicos às estradas dos bairros
São Pedro, Morro Grande, Jeremias e São Lourenço e
que o secretário Márcio Lima, com a criação de um
cronograma de necessidades, está realizando um
trabalho muito eficiente à frente da citada secretaria.
Encerrando suas palavras, agradeceu a presença do Sr.
Marcelo Hilário e relembrou ao mesmo da Audiência
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Pública realizada nesta casa sobre os Correios e que a
participação efetiva dos funcionários é de grande valia na
concretização dos anseios dos interessados. O vereador
Marcelo, assumindo a presidência, agradeceu a presença
de todos e sem mais assuntos a tratar, às vinte horas
encerrou 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

Praça Duque de Caxias, 39 – CEP: 25.845-000 - Tel. (24) 2257-1264 - Areal/RJ.
E-mail: camaraareal@hotmail.com

