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Ata da Sétima Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Porciúncula,
realizada em oito de março de dois
mil e dezoito.
Às dezoito horas e dez minutos do dia oito de março de dois
mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua Sétima Sessão
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Legislatura dois mil e
dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo Senhor Presidente,
Vereador Fernando de Souza Filho. Compareceram os Senhores Vereadores:
Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Fernando de Souza Filho, Andrio
José Peixoto Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson
Antonio Soares Moreira, Climeia Campos Müller e Fernando Antonio Miranda.
Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta. Foi comunicada a
disposição, para consulta, da Ata da Sessão Ordinária realizada no dia cinco de
março de dois mil e dezoito. Foram apresentadas as seguintes matérias no
Pequeno Expediente: Projeto de Lei número 01/2018 (um de dois mil e
dezoito) que Denomina de Mariza Aparecida da Silva a rua sem saída
localizada no Bairro Olívia Peres Moreira, em Porciúncula; Projeto de Lei
número 02/2018 (dois de dois mil e dezoito) que Dá nome de Rua José Roberto
de Freitas a Rua 4 (quatro) do Loteamento Barra de São Jorge, situado na sede
do Município de Porciúncula; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Josiel
de Souza ao Senhor Ramon Tintore dos Santos, pelo ótimo trabalho realizado
na cidade de Porciúncula; Indicação de autoria da Vereadora Climeia Campos
Müller que solicita conserto de ventiladores da Creche Escola Maria Pudó
Murucci, em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho
Zanirate que solicita aumentar coleta de sangue, em Santa Clara; Ofício número
008/2018 (oito de dois mil e dezoito) do Diretor Municipal de Trânsito; Ofício
SEAPPA/GSE número 117/2018 (cento e dezessete de dois mil e dezoito) do
Secretário de Estado de Agricultura e Comunicado número CM000645/2018
(seiscentos e quarenta e cinco) do Ministério da Educação. Grande Expediente:
Usando da palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller falou sobre seu pedido
para conserto de ventiladores da Creche Escola Maria Pudó Murucci.
Agradeceu a flor recebida do Senhor Presidente e parabenizou a todas as
Mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Com a palavra, o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira parabenizou as mulheres funcionárias desta
Casa, à Vereadora Climeia Campos Müller e as demais mulheres pelo seu dia.
O Vereador falou que os Vereadores estariam com o expediente reduzido a fim
de aguardar as falas do Secretário Municipal de Administração, Senhor Adriano
Monteiro, Pregoeiro, para esclarecer a questão em relação à licitação de
transporte escolar. Fez relatos sobre a resposta de algumas Indicações
direcionadas ao Diretor Municipal de Trânsito através do ofício número oito. O
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Vereador relatou que munícipes questionam sobre a colocação de redutores de
velocidade para as Ruas Pedro Lopes de Oliveira; César Vieira e João Francisco
Braz. O orador relatou que os trabalhos do legislativo em relação às cobranças
estariam sendo feitas. Solicitando um aparte, o Vereador Carlos Aparecida
relatou que estaria liberado para primeiro fazer as placas para depois serem
colocados os redutores. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que
estaria torcendo para ser executado esse serviço. Com a palavra, o Vereador
Wendel Godinho Zanirate iniciou suas falas também registrando os parabéns a
todas as mulheres. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras, Senhor João
Batista da Silva, pela melhoria feita na iluminação do Loteamento São Judas
Tadeu, em Santa Clara e incluiu em seu agradecimento o Excelentíssimo
Prefeito Municipal. Fez considerações sobre sua Indicação solicitando aumento
da coleta de sangue, em Santa Clara. Usando da palavra, o Vereador Andrio
José Peixoto Leal Zanirati falou sobre o convite feito para ser falado nesta
Sessão a respeito do transporte escolar e perguntou ao Senhor Presidente se ele
viria. O Vereador falou que ficaria decepcionado pelo fato desse não
comparecimento e perguntou se foi elaborado ofício ao Senhor Adriano
Monteiro para comparecer na presente sessão. O Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira, solicitando um aparte, falou que também ficaria desapontado,
pois todos se prepararam para ouvir a explanação. Retornando a palavra, o
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati solicitou ao Presidente que fosse
enviado ofício convidando o Senhor Adriano Monteiro para comparecer nesta
Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimentos respondendo as perguntas dos
Senhores Vereadores. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu a
Presidência momentaneamente. Com a palavra, o Vereador Presidente
Fernando de Souza Filho relatou que o Senhor Adriano Monteiro veio nas duas
sessões passadas desejando fazer uso da palavra e que foi comunicado que
primeiro iria escutar a versão da cooperativa e que o Senhor Adriano poderia vir
quinta-feira para falar. O Vereador relatou que o erro foi de não ter feito ofício
comunicando e que amanhã faria esse documento. Retornando a palavra ao
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati, o orador relatou que os Vereadores
estariam preparados com as perguntas e não entendeu o motivo do Senhor
Adriano não comparecer e registrou seu voto de repúdio a este fato. Solicitando
um aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira deixou claro que o
maior compromisso seria em relação ao dinheiro público, ao princípio da
economicidade. O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que os
Vereadores desejariam esclarecimentos. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antonio Miranda relatou que os municípios passam por uma imensa
crise financeira, portanto este aumento não seria adequado e, caso essa licitação
seja cancelada a margem de correção deveria ser de quinze a vinte e cinco
centavos. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira lembrou de
funcionários que trabalham em local insalubre e que não recebem insalubridade,
ficando incoerente a Municipalidade economizar por este lado e aumentar quase
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cem por cento no transporte escolar. O Vereador Fernando Antonio Miranda
relatou que não poderia cortar a insalubridade dos funcionários que
conseguiram esse direito judicialmente. Dando continuidade, o Vereador
Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou que justamente a licitação seria para
tentar um preço melhor e fez mais considerações aguardando explicações sobre
este assunto. Usando da palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que
uma das funções dos Vereadores seria fiscalizar e concordou que este aumento
teria sido abusivo no valor pago pela quilometragem do transporte escolar. O
Vereador Fernando Antonio Miranda frisou que o aumento deste ano por
quilometro rodado foi de um real e dez centavos e que em quinze anos o
aumento foi de setenta centavos. Esse ano com esse aumento a Municipalidade
pagará oitocentos e cinco mil reais, sendo que ano passado foram pagos
quatrocentos e cinquenta e três mil reais. O Vereador relatou que por falta de
gestão estaria faltando dinheiro para pagar muitas coisas necessárias ao
Município. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que estaria estarrecido
pelo aumento abusivo ocorrido nesta licitação. Solicitando um aparte, o
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati pediu que o Presidente enviasse
ofício para que as explicações fossem dadas pelo Senhor Adriano Almeida
Monteiro. Com a palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que a
melhor saída, em seu entendimento, sobre a licitação do transporte escolar
deveria ser cancelada em nome da economicidade e do interesse público. O
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira relatou que ao conversar com a
Ilustríssima Secretária Municipal de Educação foi informado que sua
responsabilidade seria de solicitar a licitação e os valores não passariam por ela.
O Vereador Fernando Antonio Miranda convidou a todos os Vereadores para
elaborarem uma Indicação solicitando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
que esta licitação fosse cancelada e que a outra tenha uma valor máximo de
vinte a vinte e cinco centavos de aumento por quilômetro rodado. O orador
citou várias despesas da Prefeitura que iriam girar em torno de três milhões e
quinhentos mil reais, juntando valores com precatória, hospital, aumento da
parte patronal para a CAPREM, aumento do valor do transporte escolar, dentre
outras despesas, portanto o Vereador estaria preocupado também com o
dinheiro para o pagamento do décimo terceiro para os funcionários. O Vereador
relatou que alguns gastos seriam desnecessários como o pagamento da luz da
Câmara Municipal e o pagamento de uma pregoeira. Solicitando um aparte, o
Vereador Fernando de Souza Filho explicou que seria apenas um relógio de
energia para a Prefeitura Municipal, pois o prédio da Câmara ainda não estaria
desmembrado. Em relação à limpeza das ruas, o Vereador relatou que a
Prefeitura iria contratar uma firma, segundo informações, e fez uma sugestão ao
Ilustríssimo Secretário Municipal de Obras que teria sessenta e três varredores
de rua e deveria ser revisto o pagamento de horas extras para esses funcionários
a fim desse serviço ser feito. O Vereador Fernando Antonio Miranda relatou
que daria um prazo de quarenta e cinco dias para a Prefeitura Municipal
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resolver essa questão do desmembramento para que a Câmara Municipal, caso
contrário iria comunicar ao Ministério Público que estaria em desacordo com a
emenda constitucional número vinte e cinco. O Vereador Fernando de Souza
Filho falou que a partir do momento que o prédio for desmembrado a Câmara
pagaria o consumo de energia. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati falou que a explicação sobre a licitação de transporte
escolar deveria ser feita. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que
deveria ser feito um ofício solicitando o cancelamento dessa licitação
diminuindo o valor do quilômetro rodado. Solicitando um aparte, o Vereador
Edimar da Silva Luquetti sugeriu uma reunião com o Excelentíssimo Prefeito
Municipal para que este assunto fosse mais rapidamente discutido. O Vereador
Fernando Antonio Miranda relatou que todos os Vereadores deveriam se
manifestar qual maneira seria mais rápida. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antonio Miranda falou que foram vinte e um pais de família que
perderam seus empregos e que ficou sabendo que o empresário que ganhou a
licitação estaria oferecendo para estes motoristas que fizessem as linhas por um
valor mais barato. Falou que os motoristas deveriam se unir para não aceitarem
essa proposta. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que existe uma
cláusula que veta esse ato. O Vereador Fernando de Souza Filho relatou que
seria justo se esses motoristas voltassem a fazer suas linhas após uma nova
licitação. Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
relatou que a licitação para publicações de atos oficiais o vencedor foi de
Itaperuna, a contratação de uma empresa para coleta de lixo também seria de
fora como as kombis escolares. Porciúncula Lei não poderia ser proibida as
pessoas de fora para participarem, mas não entendeu o motivo de agora estar
essa situação. O Vereador Fernando Antonio Miranda relatou que muitas vezes
os Secretários tomariam algumas decisões que o Prefeito Municipal não saberia.
O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que o dinheiro deveria
circular dentro do Município. O Vereador Fernando Antonio Miranda solicitou
que fosse decidido através da opinião dos Vereadores se iria apresentar
Indicação solicitando cancelamento dessa licitação ou a reunião com o Chefe do
Poder Executivo. O Senhor Presidente relatou que após a Ordem do Dia seria
tomada tal decisão. Com a palavra, o Vereador Josiel de Souza falou ser justo
os representantes da Cooperativa dos motoristas de transporte escolar estarem
presentes e que os Vereadores estariam à disposição para que os munícipes
sejam valorizados. O Vereador relatou que quando existe uma Lei onde pessoas
de outros locais podem participar e ganham, as pessoas do Município também
devem entender. Falou saber que o trabalho do Pregoeiro, dos Secretários seria
sério e que iria aguardar a fala para que esse assunto seja esclarecido após ouvir
os dois lados. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati relatou que gostaria de ter a convicção de que a licitação foi feita de
forma correta após os devidos esclarecimentos e que seria obrigação do
Vereador fiscalizar. Caso estivesse tudo correto, o Vereador relatou que pediria
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desculpas ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal. O Vereador Josiel de Souza
relatou que todos esperavam esse esclarecimento na presente Sessão. Falou que
se for possível a anulação dessa licitação, o orador solicitou que a Cooperativa
ficasse com os documentos todos corretos. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antonio Miranda relatou que em relação ao princípio da
economicidade e do interesse público haveria erro nessa licitação. O Vereador
Josiel de Souza agradeceu a todos e em especial ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal por tê-lo convidado para assumir uma Secretaria, entretanto relatou
que estaria esperando a palavra final que viria de Deus e finalizou comunicando
que não aceitaria a Secretaria Municipal de Obras, pois o povo havia confiado
nele para ser Vereador. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu
provisoriamente a Presidência. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza
Filho relatou que os Vereadores estariam dispostos a fiscalizar e iriam buscar as
informações relativas ao processo de licitação para transporte escolar. Falou que
errou em não fazer um documento para que o Pregoeiro falasse na presente data
e que amanhã mesmo faria. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva
Luquetti relatou entender que esse aumento de valor seria abusivo e gostaria
que a Secretaria fizesse um apanhado de preço nas Prefeituras vizinhas para
comparação. O Senhor Presidente acatou o pedido e falou que ficaria chateado
com esse aumento que poderia ser gasto com outras finalidades. Dando
continuidade, o Vereador Fernando de Souza Filho falou sobre o ofício
recebido do Deputado Jair Bittencourt, que tomou decisão para ser Secretário
de Agricultura, e neste documento informou a retomada do programa Rio Rural
que possibilitou a implementação de projetos produtivos e ambientais no
Município de Porciúncula no valor de um milhão e seiscentos e oitenta e três
mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais fortalecendo a agricultura local. O
Vereador parabenizou e agradeceu o Deputado Jair Bittencourt. Relatou que
veio junto o retorno do programa estrada de produção e reconstrução de
pequenas pontes. O Vereador Fernando de Souza Filho retornou às funções de
Presidente. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em discussão única, em
votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Josiel de Souza ao Senhor
Ramon Tintore dos Santos, pelo ótimo trabalho realizado na cidade de
Porciúncula. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em
votação, Indicação de autoria da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita
conserto de ventiladores da Creche Escola Maria Pudó Murucci, em Santa
Clara. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada
por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita
aumentar coleta de sangue, em Santa Clara. Todos os Vereadores solicitaram
subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente Final:
Com a palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti solicitou agilidade na
questão do ofício ou na reunião com o Chefe do Poder Executivo. O Vereador
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Jefferson Antonio Soares Moreira sugeriu que todos fossem após a sessão no
Gabinete e que também fosse feito oficialmente. O Vereador Fernando Antonio
Miranda relatou que seria melhor ofício, pois seria um documento. O Vereador
Edimar da Silva Luquetti relatou que os Vereadores poderiam levar em mão o
ofício. O Senhor Presidente relatou que após a sessão os Vereadores iriam se
reunir para discutirem sobre este assunto. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou esta Sessão às vinte horas e dez minutos, marcando a
seguinte para o dia doze de março de dois mil e dezoito, segunda-feira, às
dezoito horas. E, para constar, a presente Ata foi lavrada e depois de lida, vai
assinada por membros da Mesa.
Fernando de Souza Filho
Presidente

Wendel Godinho Zanirate
Secretário

