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Ata da Quinquagésima Nona Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em oito de
novembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia oito de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Quinquagésima 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, Fernando de Souza Filho, Andrio José
Peixoto Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson
Antônio Soares Moreira, Climeia Campos Müller e Fernando Antonio Miranda.
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão e
convidou o Vereador Fernando Antonio Miranda para assumir a Secretaria
Interinamente. Foi comunicada a disposição, para consulta, da Ata da Sessão
Ordinária realizada no dia cinco de novembro de dois mil e dezoito. Foram
apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente: Ofício GP número
394/2018 (trezentos e noventa e quatro de dois mil e dezoito) do Prefeito
Municipal; Ofício GP número 395/2018 (trezentos e noventa e cinco de dois
mil e dezoito) do Prefeito Municipal; Requerimento de autoria da Vereadora
Climeia Campos Müller que requer informação ao Comandante da Polícia
Militar, acerca da desativação do Posto de Policiamento situado na estrada RJ
220; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda ao
Senhor Edetim Xavier Luiz, Motorista da Empresa Brasil Itaperuna, pela
excelência dos serviços prestados; Moção de Aplausos de autoria do Vereador
Fernando Antônio Miranda à Senhora Norma Gazeta Sanches, pelos serviços
prestados ao Lar dos Idosos; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Josiel
de Souza ao Marco Antônio Sarmento de Avelar, Superintendente de Saúde,
pela educação e presteza no atendimento; Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao locutor e servidor público,
Maurício Rocha, pelo apoio aos alunos da Escola João Francisco Braz, no
Projeto Rádio Escola JB; Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio
Soares Moreira que solicita reforma na parte de trás do muro do cemitério;
Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita
poda da castanheira ao lado do cemitério. Grande Expediente: Com a palavra,
o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira chamou a atenção ao Projeto de
Lei lido no Pequeno Expediente com relação a PGV – Planta Genérica de
Valores, pois é um Projeto muito sério que deve ser bem analisado. Solicitando
um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda apresentou Requerimento
verbal solicitando uma Audiência Pública a fim de esse Projeto ser analisado
por vários segmentos da sociedade. O Vereador Jefferson Antonio Soares
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Moreira concordou com o Vereador Fernando Antonio Miranda e ressaltou que
a população não pode ser sacrificada com um aumento em seus tributos. O
Senhor Presidente solicitou que o Vereador Fernando Antonio Miranda
formalizasse seu pedido. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva
Luquetti falou que esse estudo deve ser muito cuidadoso e chamar técnicos
antes do Projeto ser votado. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
falou que, segundo seu conhecimento, a PGV é uma orientação do Ministério
Publico para normatizar a cobrança do IPTU. O Senhor Presidente relatou que
ao consultar a Assessora Parlamentar foi orientado a solicitar que o Vereador
Fernando Antonio Miranda apresentasse uma Indicação solicitando realização
de Audiência Pública. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que os
munícipes devem tomar conhecimento do que está acontecendo para haver
transparência. Falou que se a Prefeitura estivesse necessitando tanto de
arrecadar não haveria tantas nomeações, segundo o Vereador. Falou que não
está falando que irá votar contra, mas que deve se tornar público este Projeto. O
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que a intenção não é aprovar,
mas analisar com detalhes para não penalizar a população. Com a palavra, o
Vereador Fernando Antonio Miranda apresentou Indicação solicitando que o
Executivo faça uma Audiência Pública para que a sociedade participe de
discussões a respeito do Projeto que versa sobre a Planta Genérica de Valores.
O Senhor Presidente relatou que a Indicação será encaminhada para a Ordem do
Dia da presente Sessão. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando de Souza
Filho falou que a realização de uma audiência pública será de grande
importância para que os munícipes fiquem cientes da matéria em questão e
parabenizou o Vereador Fernando Antonio Miranda pela sua Indicação. O
Vereador Fernando Antonio Miranda falou que este Projeto deveria ter sido
enviado no início do ano para dar tempo suficiente para ser analisado.
Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que
em seu entendimento se esse Projeto for aprovado agora também terá os
noventa dias para começar a ser aplicado e que depois irá perguntar ao Jurídico
sobre essa questão. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que fará uma
consulta ao IBAM para que o Corpo Jurídico não fique em situação
constrangedora caso haja polêmicas. O Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira assumiu interinamente a Presidência. Com a palavra, o Vereador
Fernando de Souza Filho solicitou ao Superintendente da Defesa Civil que
catalogue as árvores que estão encostando na rede elétrica e apresente ao
representante da ENEL a fim de que providências sejam tomadas. Solicitando
um aparte, o Vereador Josiel de Souza concordou com o Vereador Fernando de
Souza Filho e falou que esta atitude já deveria ter sido tomada. O Vereador
Fernando de Souza Filho falou que sua solicitação visa a prevenção de
acidentes e retornou às suas funções de Presidente. Ordem do Dia: Em
tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação, o
Projeto de Lei número 017/2018 (dezessete de dois mil e dezoito) oriundo do
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Executivo Municipal que Altera a composição e funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde, modifica a redação do §2º (parágrafo segundo) do artigo 6º
(sexto) da Lei número 1.953/2010 (mil novecentos e cinquenta e três de dois
mil e dez) e dá outras providências. Em votação foi aprovado por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, o Projeto de Lei
número 009/2018 (nove de dois mil e dezoito) de autoria do Vereador Fernando
de Souza Filho que Institui o Diploma Aluno Destaque, para estudantes do 6º ao
9º (sexto ao nono) ano da rede municipal de Educação, do Município de
Porciúncula e dá outras providências. O autor fez considerações a respeito do
Projeto visando incentivar e valorizar os alunos. Em votação foi aprovado por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, o
Projeto de Lei número 010/2018 (dez de dois mil e dezoito) de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate Godinho Zanirate que Autoriza o
Município de Porciúncula a instituir programa de concessão de aparelhos
ortodônticos para crianças da rede pública municipal de ensino e dá outras
providências. Em votação foi aprovado por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Fernando Antônio Miranda ao Senhor Edetim Xavier Luiz, Motorista
da Empresa Brasil Itaperuna, pela excelência dos serviços prestados. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de
autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda à Senhora Norma Gazeta
Sanches, pelos serviços prestados ao Lar dos Idosos. Todos os Vereadores
solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria
do Vereador Josiel de Souza ao Marco Antônio Sarmento de Avelar,
Superintendente de Saúde, pela educação e presteza no atendimento. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de
autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao locutor e servidor
público, Maurício Rocha, pelo apoio aos alunos da Escola João Francisco Braz,
no Projeto Rádio Escola JB. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão,
em votação, Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que solicita reforma na parte de trás do muro do cemitério. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita poda da castanheira ao
lado do cemitério. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão e votação
única Indicação de autoria do Vereador Fernando Antonio Miranda solicitando
que o Excelentíssimo Prefeito Municipal convoque Audiência Pública acerca do
Projeto que versa sobre a Planta Genérica de Valores. Todos os Vereadores
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solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente
Final: Com a palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati registrou
agradecimento ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que atendeu sua Indicação
que solicita limpeza de ponte na Escorregosa, Santa Clara. Nada mais havendo
a tratar, esta Sessão foi encerrada às dezenove horas e dez minutos, marcando a
seguinte para o dia doze de novembro 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

Fernando Antonio Miranda
Secretário Interino

