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Ata da Décima Sétima Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em dezenove
de abril de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e dez minutos do dia dezenove de abril de
dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua Décima
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:
Wendel Godinho Zanirate, Fernando de Souza Filho, Andrio José Peixoto Leal
Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson Antonio Soares
Moreira 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 dezesseis de abril de dois
mil e dezoito. Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno
Expediente: Requerimento de autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda
que requer informação à Secretária Municipal de Educação, acerca de merenda
escolar; Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que requer informação à Secretária Municipal de Fazenda, acerca de
pagamento de empresa contratada para fazer a limpeza do Município;
Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
requer informação ao Secretário Municipal de Administração, acerca de
contrato desta municipalidade com empresa para realizar a limpeza do
Município; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Wendel Godinho
Zanirate aos médicos que prestam serviços à comunidade de Santa Clara, pelos
relevantes serviços prestados no PSF do Terceiro Distrito; Indicação de autoria
do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita melhorias no prédio
e no equipamento do Conselho Tutelar; Indicação de autoria do Vereador
Wendel Godinho Zanirate que solicita complementação do quadro de pessoal à
disposição no CAPS e Ofício do Diretor de Distribuição e Comercialização do
Interior da CEDAE. Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador Jefferson
Antonio Soares Moreira comentou que quando o Senhor Higino Lyra ocupava o
cargo de Conselheiro Tutelar, cobrava muito melhorias para este Conselho até
mesmo em redes sociais. O Vereador relatou sobre os ofícios trinta e nove e
vinte de dois mil e dezoito cobrando através de sua Indicação equipamentos
para o Conselho Tutelar e melhoras para o prédio, sendo que atualmente o
Senhor Higino Lyra ocupa um cargo no Gabinete e nada tem sido feito para o
Conselho Tutelar. Comentou sobre seus Requerimentos solicitando informações
acerca de pagamento de empresa contratada para fazer a limpeza do Município
e outro solicitando informações sobre o contrato desta municipalidade com
empresa para realizar a limpeza do Município. A respeito da falta de respostas
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dos Ilustríssimos Secretários Municipais, o Senhor Vereador relatou que o
maior problema é com a Secretaria Municipal de Administração e no Pregão.
Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que então o
Secretário Municipal Senhor Higino Lyra quando é para cobrar faz muito bem,
para fazer não cumpre as obrigações. O Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira falou que a esperança dos Conselheiros era quando o Senhor Higino
Lyra fosse para o Executivo o Conselho Tutelar teria mais atenção e resolveria
os problemas que seriam: placa de identificação apagada, tacos soltos, paredes
descascadas e mofadas e janela de vidro quebrada. O Vereador Fernando
Antonio Miranda falou que o Senhor Higino Lyra relatou que responderia os
Requerimentos dos Senhores Vereadores e existem vários documentos não
respondidos. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira relatou que
realmente essas respostas ainda não chegaram e o Vereador Fernando Antonio
Miranda falou que esta ausência de respostas atrapalha a função do Vereador
que é fiscalizar. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva Luquetti
falou que semana passada solicitou ao líder do Executivo que conversasse com
o Prefeito Municipal para que essas respostas fossem obtidas para que não
chegue ao ponto de busca e apreensão de documentos. Uma das respostas que o
Vereador falou que exige é para a Secretaria Municipal de Agricultura e falou
ser direito dos Vereadores. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou
que as informações solicitadas são importantes. O Vereador Fernando Antonio
Miranda falou que os Secretários Municipais trarão problemas para o Chefe do
Poder Executivo e que deveria haver substituições, segundo o Senhor Vereador.
O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que o líder do Executivo
fez seu papel levando as cobranças ao Gabinete, pois o Vice-Prefeito retornou a
ligação. Dando continuidade, com a palavra o Vereador Fernando Antonio
Miranda falou a respeito dos tributos entregues e citou o Alvará de Localização
à Doutora Izaura que ano passado pagou setecentos e oito reais e esse ano foi
para mil cento e cinquenta e dois reais, um aumento de aproximadamente
sessenta e um por cento. O Vereador falou entender que o aumento deveria ser
de até oito por cento. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando de Souza
Filho falou que devem surgir muitas ações judiciais e perguntou se o Vereador
Fernando Antonio Miranda concorda que a Prefeitura irá atrasar a arrecadação
por conta dessas ações. O Vereador Fernando Antonio Miranda concordou e
falou que o advogado irá pedir indenização, danos morais. Solicitando um
aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira destacou que houve esse
aumento do alvará e que também foi planejado pelo Executivo um aumento
absurdo do IPTU e não houve a aprovação do PGV – Planta Genérica de
Valores. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que na época o Prefeito
Municipal gravou um vídeo dizendo que esta Planta não aumentaria valores,
mas o Vereador falou que aumentaria demais. Solicitando um aparte, o
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que foram muito mal
divididos os valores por Bairros, não tendo distinção nas ruas que chegam as
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enchentes e outros fatores. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que
em Campos foi feita uma medida limitando os aumentos pela inflação e que em
Porciúncula poderia ser assim também, após consulta ao Jurídico. Usando da
palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti fez comentários a respeito do
aumento dos tributos. Sugeriu que o Excelentíssimo Prefeito Municipal e sua
equipe deveriam entender a atual situação de crise tanto no Município quanto
no País. Falou entender que esse aumento foi abusivo e que pode gerar muitos
recursos na Justiça. O orador falou a respeito da firma que foi contratada para
fazer limpeza pública aguardando melhorias, pois até o momento o Vereador
falou que não viu ninguém diferente nesta área trabalhando no Município.
Solicitando um aparte, o Vereador Josiel de Souza falou que foi ao Gabinete
solicitando que fossem feitas as respostas aos requerimentos dos Senhores
Vereadores e que o Chefe do Poder Executivo deu a ordem através do VicePrefeito para que cada Secretário Municipal tomasse essa providência. O
Vereador falou que saiu animado com a visita, entretanto pelas falas dos
Vereadores ainda não foram enviadas algumas respostas. Continuando, o
Vereador relatou que a área de limpeza é difícil e que encontra pessoas
trabalhando com caminhão apesar de terem ruas ainda sujas. Falou que esteve
nos Distritos e verificou que a estrada de Fortaleza estava ficando boa, mas que
indo para Santa Clara está ruim e em Purilândia está com mato alto tampando
estradas. Falou aguardar providências. O Vereador Edimar da Silva Luquetti
falou que apesar das chuvas, as estradas estão ruins porque descuidaram das
estradas e estavam trabalhando em propriedades particulares. Sobre a falta de
resposta aos requerimentos dos Vereadores, o orador falou ser direito e que
espera com urgência. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio
Miranda lembrou que há dias foi falado que houve uma limpeza em Purilândia e
que tinha ficado muito boa. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que a
limpeza foi feita na Praça, mas os cantos de ruas ficaram sujos e que existe um
funcionário encarregado para esse trabalho. O Vereador Fernando Antonio
Miranda falou que falta gestão, exigir que o trabalho seja executado. O
Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que na gestão passada havia três
funcionários e o Segundo Distrito era modelo no quesito de limpeza.
Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou que
se essa empresa foi contratada deveria ser para o Município e os Distritos,
entretanto Purilândia e Santa Clara não estariam sendo atendidos. Afirmou que
deve haver uma reforma administrativa para melhorar a situação do Município.
O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que existem pessoas na
administração que podem prejudicar o Prefeito Municipal. Solicitando um
aparte, o Vereador Josiel de Souza perguntou se os três funcionários que
trabalham no Distrito de Purilândia seriam contratados. O Vereador respondeu
que um é funcionário concursado e dois são contratados e são da Obra. O
Vereador Josiel de Souza respondeu que faltaria comando e meios para
trabalho, pois com três funcionários podem limpar o Distrito de Purilândia. O
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Vereador Edimar da Silva Luquetti falou faltar comando no Distrito com uma
pessoa lá que ao mesmo tempo trabalhe e comande. O Vereador Josiel de Souza
concordou que deve ter um assessor nos Distritos com a atitude sendo feita pelo
Secretário Municipal de Obras. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
falou que deve ter a participação do Prefeito Municipal nesta Casa para haver
uma harmonia entre os Poderes. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que
sempre cobrou a presença do Executivo nesta Casa e também solicita que os
Projetos não cheguem sempre em caráter de urgência a fim de haver tempo de
análise da matéria. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu
provisoriamente a Presidência. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza
Filho falou que os Secretários Municipais costumam falar que os Vereadores
não vão até suas salas. O orador convidou o Vereador Fernando Antonio
Miranda para irem até a Secretaria Municipal de Educação a fim de solicitar a
lista de merenda escolar para melhor análise. Sobre os Requerimentos não
atendidos, o Vereador ressaltou o de sua autoria solicitando carga horária dos
médicos e dentistas dos PSFs. Relatou que munícipes estão reclamando do
Bairro Santo Antônio que somente são destinados cinco exames para o PSF
daquele Bairro. Solicitando um aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate
falou que fez uma Indicação solicitando a quota dos exames de sangue, pois em
Santa Clara eram apenas dez por semana. Lembrou que quando o serviço era
terceirizado era mais rápido. Também fez Indicação solicitando visita
domiciliar dos médicos dos PSFs. O Vereador Fernando de Souza Filho falou
que chama muito sua atenção o fato de pessoas irem de madrugada para
pegarem fichas para serem atendidas. Em relação ao aumento dos tributos, o
Vereador Fernando de Souza Filho convidou o Vereador Fernando Antonio
Miranda para irem à Secretaria Municipal de Arrecadação para saberem a base
legal do aumento do valor cobrado nos Alvarás. Solicitando um aparte, o
Vereador Fernando Antonio Miranda aceitou o convite do Vereador Fernando
de Souza Filho. Dando continuidade, o Vereador Fernando de Souza Filho
destacou que alguns empresários o procuraram para falar que a Prefeitura está
fazendo cotações de preços e depois não avisa a data de realização das
licitações. O Vereador relatou que irá fiscalizar mais a fundo estas informações.
Deixou registrado novamente sua cobrança para que os funcionários que
trabalharam na tenda da saúde ano passado na Exposição recebam. O Vereador
Fernando de Souza Filho retornou às suas funções de Presidente. Ordem do
Dia: Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção de
Aplausos de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate aos médicos que
prestam serviços à comunidade de Santa Clara, pelos relevantes serviços
prestados no PSF do Terceiro Distrito. O autor registrou o nome dos
profissionais que se destacam: Doutor Renato, Doutora Maria Alice e Doutora
Gisele. Também registrou agradecimento ao Doutor Silvestre que trabalhou
muito tempo em Santa Clara. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão
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única, em votação, Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que solicita melhorias no prédio e no equipamento do Conselho
Tutelar. 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
complementação do quadro de pessoal à disposição no CAPS. O autor falou
com muito carinho do CAPS ressaltando faltar funcionários para que esse
Centro possa oferecer os serviços com excelência. Todos os Vereadores
solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente
Final: O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira enumerou os problemas
que os Vereadores tiveram até o momento nesta Legislatura com polêmicas:
contribuição da iluminação pública, planta genérica de valores, preço da
merenda escolar, empresa de limpeza, pagamento para o pessoal que trabalhou
na tenda da saúde. Lembrou que além de não ter sido pago, dizem que existem
pessoas que trabalhou em seu cargo e recebem além do que é devido. Com a
palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda estendeu o convite para ida nas
Secretarias ao Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Senhor Presidente falou ser um
prazer em ter o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira junto nesta visita.
Relatou que em todos os setores existem funcionários bons e ruins e espera
mudança na parte em que os munícipes ficam de madrugada esperando para
pegar fichas para serem consultados ou para fazer exames. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou esta Sessão às vinte horas e quarenta
minutos, marcando a seguinte para o dia vinte e seis de abril de dois mil e
dezoito, quinta-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

Fernando Antonio Miranda
Secretário Interino

