ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 31ª Reunião ordinária do período de 2017.

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete às dezenove horas, 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. 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 comunicou que esteve em visita recente ao bairro
do Cedro e solicitou que sejam tomadas medidas urgentes
na Rua Firmino Rosa de Jesus com aplicação de raspa de
asfalto e também nas Ruas José Arruda de Oliveira e
Adelino Saldanha. Solicitou também limpeza e iluminação
pública na Volta Grande. Pediu a relação de todos os
braços de luz que foram instalados este ano na cidade e
solicitou a troca de lâmpadas urgente nos bairros do Cedro,
Caju, na Rua Presidente Vargas e no Centro da cidade.
Reiterou o pedido da instalação de quebra-molas nas
proximidades do “Ring”, pois as pessoas que por ali
passam estão correndo grande risco. Pediu que seja
elaborada uma Lei de responsabilidade com o patrimônio
público, pois muitos vandalismos podem ser evitados se o
sujeito que destrói postes de luz, placas de sinalização, etc.
for penalizado com rigor. Solicitou ao secretário de serviços
públicos que providencie a confecção de placas de
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sinalização com o nome das Ruas da cidade para facilitar e
orientar a todos os turistas que freqüentam nosso
município. Solicitou cópia do Edital da licitação para a
reforma da passarela da Rua Manoel Fernandes, para
averiguações, pois infelizmente nenhuma empresa
demonstrou interesse em participar do mesmo. Pediu à
secretaria de Assistência Social que envie relatório de
materiais de consumo como, copos descartáveis,
guardanapos, etc. pois segundo informações, os citados
materiais tem faltado para o atendimento à população.
Solicitou cópia de uma lei de sua autoria, para instalação
de internet nas praças, que foi aprovada nesta casa há três
anos porém, ainda não foi sancionada pelo Executivo.
Solicitou também cópia do Diário Oficial de duas leis de sua
autoria que foram sancionadas este ano. Solicitou à esta
casa de leis, cópia de todo o processo de contratação, que
foi realizado pela gestão anterior, com custo de mais de
trinta mil reais em serviços de digitalização de documentos.
Com cópia de notas fiscais, comprovantes de pagamento e
também da mídia com os arquivos digitalizados.
Encerrando suas palavras, convidou a todos para a festa
de Santo Antônio no bairro dos Portões e parabenizou o
presidente pela passagem do seu aniversário. Dando
continuidade, o presidente passou a palavra ao vereador
Gutinho que iniciou sua explanação relembrando a todos
que recentemente solicitou ao Tribunal de Justiça do
Estado e também ao Instituto Estadual do Ambiente que
enviasse documentos sobre os trabalhos realizados pela
empresa QUANTA em nosso município e respectiva
inspeção na barragem do morro grande para avaliação dos
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trabalhos. Disse que em conversa recente com
representantes da citada empresa, relatou evidências
constantes
em
alguns
processos
movidos
em
conseqüência dos danos causados pela enchente de dois
mil e onze, que poderiam ter sido muito menores se um
trabalho de limpeza e desassoreamento, fosse realizado de
forma correta. Informou que sugeriu a empresa uma
reunião com o Executivo para o estreitamento dos laços e
definições em conjunto para benefício de todos. Sugeriu
também ao Executivo que a Coordenadoria de Agricultura
seja atrelada ao meio ambiente e não ao serviço público.
Parabenizou aos organizadores das festas juninas nas
escolas de Areal que resgatam a cultura de nosso País.
Fez indicação à secretaria de serviços públicos para que os
trabalhos realizados no bairro de São Lourenço sejam
reavaliados e que a população possa ser mais ouvida em
suas idéias e anseios. O vereador Itamar, pediu um à parte
e relatou que em sua passagem diária pelo citado bairro
notou que a situação melhorou, porém o problema não foi
resolvido, mas, que acredita na competência do secretário
Márcio Lima e solicitou ao nobre colega para assinar em
conjunto a indicação. Disse que o secretário informou que a
raspa de asfalto acabou, mas que um trabalho paliativo
será realizado com saibro, até que mais quantidade de
raspa seja transportada para o local. Aparteando o
vereador Gutinho, o vereador Marcelo frisou que esteve no
local e que o serviço que está sendo realizado é de grande
qualidade, porém acredita que o ato de ouvir a população
só engrandecerá os resultados finais. Continuando, o
vereador Gutinho solicitou ao Executivo que prepare um
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calendário oficial do município, com todas as festividades
que acontecem em nossa cidade. Relembrou que há
aproximadamente um ano, foi realizado o Festival de
Música Estudantil e que em conversa com alguns alunos
que participaram foi questionado se este ano teremos mais
uma versão do Festival. Citou que eventos tão importantes,
como o festival de corais, que já acontece a nove anos em
Areal, deve ser divulgado e que a implementação do
calendário seria de grande valia para a divulgação deste e
de tantos outros eventos. Encerrando suas palavras
solicitou ao Executivo que sejam criados pontos de entrega
voluntária de material reciclável, pois muitas empresas e
pessoas gostariam de ajudar de maneira mais efetiva à
coleta seletiva, porém, a falta de periodicidade nas coletas
atrapalha essa atitude. O presidente passou a palavra ao
vereador Dedeu que reclamou da dificuldade da secretaria
de obras em atender aos vários pedidos dos vereadores no
que se refere à instalação de quebra-molas em pontos
críticos de nosso município e da sinalização que foi
solicitada por ele na rotatória nas proximidades do viaduto
Domingos da Veiga Soares. Solicitou a instalação de um
quebra-molas próximo a Rua Piauí, pois os automóveis
estão transitando em velocidade elevada trazendo riscos
aos moradores. Convidou a todos para o evento de
montain bike que acontecerá no bar Escritório no próximo
dia dezoito e parabenizou ao organizador, que estava
presente. Parabenizou ao prefeito pela aquisição do prédio
do Colégio Machado de Assis. Aparteando do vereador
Dedeu, o vereador Luis reforçou as palavras do nobre
colega e relatou que brevemente Areal estará se livrando
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de vários aluguéis. Solicitou ao vereador Dedeu que peça
ao Executivo que a quadra do citado colégio possa ser
reativada urgentemente para uso de toda a comunidade,
tanto na área do esporte como em eventos sociais. O
vereador Itamar pediu um à parte e solicitou que seja
acrescentada na indicação do colega e com assinatura em
conjunto, a utilização da quadra para a área da fisioterapia,
pois o espaço atualmente utilizado para este fim está muito
pequeno. Continuando, o vereador Dedeu parabenizou o
presidente Marcelo Pipa por expressiva verba, conquistada
por emenda parlamentar do deputado Áureo para o nosso
município e o vereador Marcelo, aparteando o vereador
Dedeu, explicou que apesar de estarmos passando por um
momento tão difícil, o Executivo está conseguindo realizar
uma gestão satisfatória e que a verba em questão já se
encontra na conta da prefeitura para o uso adequado.
Encerrando suas palavras, o vereador Dedeu desejou
parabéns ao presidente, com votos de muita saúde.
Prosseguindo, o presidente passou a palavra ao vereador
Duga que subiu à tribuna e de imediato desejou os
parabéns ao mesmo. Continuando o vereador comunicou
que esteve na festa junina da comunidade da Cachoeirinha
e que apesar das reclamações dos moradores quanto a
limpeza das ruas do bairro, sabe que brevemente o
secretário Márcio Lima estará solucionando essa questão.
Solicitou que seja retirado urgentemente o lixo que está
acumulado na praça do bairro Delícia, pois grande
quantidade de pneus foi descartada naquele local.
Agradeceu ao vereador Luis pela grande preocupação com
o bairro do Cedro e solicitou que seja incluída na licitação
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da empresa de ônibus que presta serviços para o
município, a linha Areal x Pedro do Rio. Aparteando o
vereador Duga, o vereador Itamar pediu para assinar em
conjunto o pedido do nobre colega e foi prontamente
atendido. O vereador Duga disse não entender os critérios
utilizados no processo seletivo que aconteceu em Areal
recentemente pois, alguns erros estão sendo notados pelos
participantes. Informou que foi prontamente atendido no
seu pedido de informação sobre os materiais que se
encontravam no interior no Colégio Machado de Assis e
que, segundo informações, existem alguns edredons e
travesseiros guardados no interior do citado colégio.
Solicitou informação da quantidade dos citados materiais e
quando os mesmos serão distribuídos à população.
Informou que uma viatura da saúde, que se encontrava
quebrada saiu do conserto mas, quebrou de novo e que a
população continua sofrendo por esse motivo. O vereador
Marcelo pediu um à parte e explicou que a reunião com o
DETRO deveria ter a participação de todos os edis para
demonstrar força e unidade, porém não será possível
devido aos dias de reunião nesta casa. Continuando, o
vereador Duga disse que está à disposição para a citada
reunião e que os pedidos dos vereadores aliados ao
governo são atendidos de forma mais eficaz. O vereador
Dedeu, pedindo um à parte, disse não concordar com o
nobre colega, pois, existem vários pedidos de sua autoria,
que ainda não foram atendidos, apesar de sua posição
favorável ao governo, e alguns pedidos realizados pelo
vereador Duga, que é oposição, já foram prontamente
atendidos. Encerrando suas palavras, o vereador Duga
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disse não se preocupar em criticar este ou aquele
secretário e que o grande intuito dessa casa deve ser o
bem comum. Dando seguimento, o presidente passou a
palavra ao vereador Marquinho que iniciou suas palavras
pedindo as bênçãos de Deus para o vereador Marcelo pela
passagem de seu aniversário. Esclareceu que foi o primeiro
vereador a solicitar que a quadra do colégio Machado de
Assis seja utilizada para a reabilitação dos munícipes.
Parabenizou a aquisição do prédio do Colégio Machado de
Assis pelo município e esclareceu a todos que, certamente
o funcionalismo ajudou a pagar o mesmo, pois devido ao
corte do cartão alimentação no período de seis meses, já
foram economizados quase um milhão de reais. Solicitou
ao Executivo informações sobre os cartões BigCard e
PoliCard, se há dívidas e se há parcelamentos. Solicitou a
mesma informação às empresas responsáveis pelos
citados cartões para averiguação. Relatou que, em
conversa com um dos colaboradores da Viação Progresso,
o mesmo informou que a licitação é de extrema importância
para que as melhorias possam acontecer. Criticou a forma
que foi realizado o processo seletivo, pois muitas inscrições
foram aceitas, mesmo com a falta de documentos,
causando grandes transtorno aos candidatos. Encerrando
suas palavras e dirigindo-se ao vereador Dedeu, solicitou
que o mesmo reforce o pedido para a sinalização na
rotatória do Viaduto Domingos da Veiga Soares, pois a
poucos dias, presenciou o quase acontecimento de uma
tragédia naquele trecho. Dando seguimento, o vereador
Marcelo Pipa subiu à tribuna e solicitou uma moção de
aplauso para o deputado Áureo pelos serviços prestados
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
ao município. Esclareceu que, em momento algum se
arrepende de estar representando o povo e que apesar dos
entraves políticos, o diálogo deve imperar sempre.
Dirigindo-se ao vereador Duga, sugeriu que a reunião com
a CONCER seja realizada o mais breve possível e que a
presença dos nove vereadores é de extrema importância.
O vereador Itamar pediu um à parte e solicitou para assinar
em conjunto o pedido de moção de aplauso para o
deputado Áureo. Encerrando suas palavras o vereador
Marcelo agradeceu ao vereador Itamar e consentiu sua
parceria. Reassumindo a presidência o vereador Marcelo
colocou em votação o pedido de moção de aplauso em
questão, que foi aprovado por unanimidade, e sem mais
assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e às
vinte horas e vinte cinco minutos encerrou a sessão. 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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