Câmara Municipal de Porciúncula
59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da Nona Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Porciúncula,
realizada em quinze de março de dois
mil e dezoito.
Às dezoito horas e dez minutos do dia quinze de março de
dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua Nona
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 a Sessão. Foi
comunicada a disposição, para consulta, da Ata da Sessão Ordinária realizada
no dia doze de março de dois mil e dezoito. Foram apresentadas as seguintes
matérias no Pequeno Expediente: Indicação solicitando tampar valetas e
buracos na estrada que liga o Bairro Nossa Senhora da Penha à Água Limpa,
de autoria do Vereador Fernando de Souza Filho; Indicação ao Diretor de
Engenharia da Prefeitura solicitando elaboração de Projeto de construção de
muro de arrimo e reconstrução dos becos e vielas do Bairro Cristo Rei, de
autoria do Vereador Fernando de Souza Filho; Indicação ao Secretário
Municipal de Saúde solicitando conserto do bebedouro e disponibilizar copos
descartáveis para o PSF do Bairro Cristo Rei, de autoria do Vereador Fernando
de Souza Filho; Indicação a Secretaria Municipal de Agricultura solicitando a
aparagem da grama do Parque de Exposição, de autoria do Vereador Fernando
de Souza Filho; Indicação solicitando junção entre as Secretarias Municipal de
Obras e Agricultura para o recolhimento de entulhos e cascalhos nas ruas de
Porciúncula; Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que requer informação ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, acerca de cronograma para o recolhimento de lixo na cidade; Moção
de Aplausos de autoria do Vereador Carlos Aparecida ao Diretor da 6ª (sexta)
ROC – Itaperuna, Engenheiro Evaldo Pereira Nunes, pela presteza no
atendimento às reivindicações em prol do Município de Porciúncula; Indicação
de autoria do Vereador Josiel de Souza que solicita manutenção das estradas
rurais; Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
solicita reparo na iluminação do campo do Parque de Exposições e balizas para
o campo; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que
solicita reparo na pavimentação na Rua do Garrafão, em Santa Clara. Grande
Expediente: Usando da palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller falou
que, como foi relatado em sessões anteriores existia uma van com a porta
amarrada com elástico em Santa Clara e que hoje ela foi recolhida. Solicitou um
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adendo à Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
onde solicita retirada de entulhos, para que também retira o da Praça Alencar da
Fonseca Ramos, em Santa Clara. Registrou que as lâmpadas em Santa Clara da
iluminação pública estariam novamente queimando e não saberia os motivos.
Dando continuidade, a Vereadora relatou que em seu entendimento, a ENEL
deveria ter mais funcionários para melhor atendimento, como no caso de falta
de energia. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda
relatou que como já havia falado em sessão anterior, se as lâmpadas estão
queimando muito rapidamente devem ser recolhidas para serem trocadas. Em
relação à ENEL, o Vereador relatou que deveria ser feito um documento
assinado por todos os Vereadores solicitando providências urgentes
independente do número de funcionários. A Vereadora Climeia Campos Müller
falou a respeito da cobrança de energia em zona rural. Com a palavra, o
Vereador Fernando Antonio Miranda informou que o Excelentíssimo Prefeito
Municipal arrumou um local para os correios, que seria o prédio onde tinha
ensaios da banda, portanto a Empresa de Correios de Porciúncula não será mais
fechada. Continuando, o Vereador relatou sobre os Projetos que chegam a esta
Casa em caráter de urgência, os Vereadores votam como o CONCILIA
Porciúncula que, segundo o Vereador até a presente data não entrou em vigor.
Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que
este Projeto daria oportunidade aos munícipes em parcelar suas dívidas,
reforçou e parabenizou a cobrança do Vereador Fernando Antonio Miranda.
Dando continuidade, o Vereador Fernando Antonio Miranda frisou que este
Projeto muito irá ajudar aos munícipes. Sobre o transporte escolar, o Vereador
relatou que ficou provado nesta Casa através da Secretária de Educação e de
Fazenda que houve sobrepreço, pois a Secretária de Educação disse que
esperava um aumento de vinte por cento. O Vereador requereu ao Senhor
Presidente que o Jurídico desta Casa formule uma denúncia ao Ministério
Público e convidou aos demais Vereadores para participarem. Solicitando um
aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que as Secretárias
Municipais praticamente disseram que estariam contra, segundo o Vereador.
Falou que também assinaria esta denúncia. O Vereador Fernando Antonio
Miranda perguntou se até quarta feira que vem esta denúncia seria feita. O
Senhor Presidente relatou que esta Casa fará de tudo para fiscalizar e tomar as
providências. O Vereador Fernando Antonio Miranda frisou que a
Municipalidade fará uma economia de trezentos e quatro mil reais. Falou que a
Prefeitura terá que pagar precatória um milhão e duzentos mil reais e para o
hospital trinta e cinco mil reais por mês. Relatou que o hospital recebeu as
prestações que o Legislativo devolveu dinheiro para a Municipalidade, pois fora
esse valor, a Prefeitura não conseguiu pagar um mês sequer, segundo o Senhor
Vereador. Inclusive, no mês de dezembro faltaram sete mil reais. Solicitando
um aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira perguntou se a parcela
do hospital referente a dívidas trabalhistas deixou de ser paga. O Vereador
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Fernando Antonio Miranda respondeu que deixou de ser paga e repetiu que no
mês de dezembro faltaram sete mil reais. Em relação à mudança da CAPREM,
o Vereador falou crer que terá um aumento na parte patronal de cento e vinte
mil reais aproximadamente e que solicitou documentos sobre esta pauta e que
aguarda resposta. Usando da palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira iniciou suas falas com tristeza falando a respeito da possível execução
da Vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL e que fica
imaginando o valor da vida humana. Falou que foi pego de surpresa em relação
ao pagamento do hospital, pois tem alguns amigos que trabalharam lá e ainda
não receberam, sendo mais uma notícia lamentável. Prosseguindo, o Vereador
relatou que esteve na Secretaria de Saúde para saber quais Deputados Federais
destinaram verbas para Porciúncula e constatou: Júlio Lopes, Cabo Daciolo,
Walney Rocha, Laura Carneiro. Não achou nenhuma destinação do Deputado
Marcelo Delaroli. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio
Miranda falou ficar muito preocupado pelo fato da Municipalidade não pagar o
valor ao Hospital. Também fica preocupado com o valor da licitação do
transporte escolar. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que
torce para que a situação do hospital se regularize. Fez comentários a respeito
da resposta de seu Requerimento em relação à obra do Estádio Municipal e a
liberação da quadra de esportes do Bairro Olívia Peres Moreira. Relatou que a
quadra foi inaugurada, mas não foi entregue à população. A resposta obtida do
Secretário Municipal de Gabinete foi que, após três meses aproximadamente da
inauguração, a quadra será entregue à população, faltando apenas um detalhe de
ser designado um funcionário para zelar por aquele local. Falou que também
falta um vigia para a quadra do Bairro Santo Antônio. Em relação à obra do
campo, o Vereador relatou que na resposta estava informando que estava dentro
do cronograma. O orador falou, que em seu entendimento, não estava dentro do
cronograma e que estava achando difícil desta obra terminar até o meio ou até o
fim do ano. Relatou que o único local público à disposição seria o campo do
Parque de Exposições, motivo de sua Indicação apresentada a fim de religar os
refletores e a colocação de baliza para a prática de esportes. O Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu provisoriamente a Presidência. Com
a palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho apresentou, em tempo, Moção
de Pesar aos familiares da Vereadora Marielle Franco. Dando continuidade, o
Vereador relatou das conquistas junto ao Deputado Júlio Lopes, com a verba de
duzentos e cinquenta mil reais para a saúde. Falou que será cadastrada hoje uma
Emenda de duzentos e noventa e oito mil reais também do Deputado Júlio
Lopes e o assessor do Deputado Delei colocou emenda de duzentos mil reais
para a saúde. Falou sobre sua Indicação apresentada solicitando construção de
muro de arrimo e reconstrução dos becos e vielas no Bairro Cristo Rei. Ficou
ciente da existência do Projeto, mas que não foi executado. Atualmente outro
projeto deve ser elaborado. Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson
Antonio Soares Moreira falou que o Setor de Engenharia deve agilizar, pois
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lembrou que solicitou do Deputado Walney Rocha uma emenda para a reforma
da Creche do Bairro Cristo Rei e o Projeto de engenharia não foi enviada.
Dando continuidade, o Vereador Fernando de Souza Filho falou sobre outro
pedido para aparar o gramado ao redor do Parque de Exposição e solicitou
atendimento a sua Indicação para o conserto do bebedouro do PSF do Bairro
Cristo Rei e a disponibilização de copos descartáveis. Solicitou que fossem
tapados os buracos da estrada que vai até Água Limpa, conforme Indicação.
Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou
que falta manutenção das estradas. Sobre recolhimento de entulhos, o Vereador
falou que deveria haver uma junção entre as secretarias de obras e Agricultura.
O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que entulho não seria a
primeira opção para tampar os buracos e sim com material bom e que o assunto
a respeito das estradas seria muito delicado. O Vereador Fernando de Souza
Filho relatou que em Santa Clara teria saibreras, mas na sede não teria e seria
uma das opções a colocação de entulho nas estradas e que deve haver
manutenção. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda
relatou que este mês deverá chegar a patrulha mecanizada através do Secretário
de Agricultura, segundo informações dos Vereadores Carlos Aparecida e
Fernando Antonio Miranda. O orador perguntou informações. O Vereador
Fernando de Souza Filho relatou que chegou um ofício comunicando que a
patrulha mecanizada chegaria ao Município de Porciúncula até final do mês de
Março. O Vereador Fernando Antonio Miranda espera que as estradas sejam
consertadas da mesma forma em que foram na administração do ex-Prefeito
Doutor Antônio Jogaib. O Vereador Fernando de Souza Filho falou que a ajuda
do Deputado Estadual Jair Bittencourt será muito válida para o Município. O
Vereador Fernando Antonio Miranda perguntou de qual convênio sairia a verba
e a patrulha mecanizada. O Vereador Fernando de Souza Filho respondeu que
seria do Banco Mundial através de um convênio com o Rio Rural. O Vereador
Fernando Antonio Miranda falou ficar muito satisfeito com essa notícia e
relatou que esse convênio foi interrompido pela falta de fiscalização dos
Deputados. Sobre outro assunto, o Vereador relatou que iria responder as
pessoas que falarem inverdades em rede social. O Vereador Fernando de Souza
Filho relatou que no início do ano passado saiu um assunto a respeito de
licitação e depois outra notícia em que o Vereador orador teria gasto sessenta
mil reais com diárias. O Vereador relatou que se provassem ele renunciaria seu
mandato e até o momento não foi comprovado com documento algum esse fato.
O Vereador Fernando de Souza Filho reassumiu as funções de Presidente.
Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Carlos Aparecida ao Diretor da 6ª
ROC – Itaperuna, Engenheiro Evaldo Pereira Nunes, pela presteza no
atendimento às reivindicações em prol do Município de Porciúncula. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão única, Indicação de autoria do Vereador
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Josiel de Souza que solicita manutenção das estradas rurais. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão única, Indicação de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita reparo na iluminação do campo
do Parque de Exposições e balizas para o campo. Todos os Vereadores
solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão única, Indicação de autoria do Vereador
Wendel Godinho Zanirate que solicita reparo na pavimentação na Rua do
Garrafão, em Santa Clara. O autor solicitou urgência nesta reivindicação. Todos
os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão e votação Moção de
autoria do Vereador Fernando de Souza Filho de Pesar aos familiares da
Vereadora Marielle Franco. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão
única, em votação, Indicação solicitando tampar valetas e buracos na estrada
que liga o Bairro Nossa Senhora da Penha à Água Limpa, de autoria do
Vereador Fernando de Souza Filho. Todos os Vereadores solicitaram
subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão única, em votação, Indicação ao Diretor de Engenharia
da Prefeitura solicitando elaboração de Projeto de construção de muro de arrimo
e reconstrução dos becos e vielas do Bairro Cristo Rei, de autoria do Vereador
Fernando de Souza Filho. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão e
votação única, Indicação ao Secretário Municipal de Saúde solicitando conserto
do bebedouro e disponibilizar copo descartáveis para o PSF do Bairro Cristo
Rei. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação
Indicação a Secretaria Municipal de Agricultura solicitando a aparagem da
grama do Parque de Exposição, de autoria do Vereador Fernando de Souza
Filho. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada
por unanimidade. Indicação solicitando junção entre as Secretarias Municipal
de Obras e Agricultura para o recolhimento de entulhos e cascalhos nas ruas de
Porciúncula. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Expediente Final: Nenhum Vereador desejou fazer
uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou esta
Sessão às dezenove horas e quarenta minutos, marcando a seguinte para o dia
dezenove 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

