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Ata da Sexagésima Primeira Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em vinte e dois
de novembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e dois de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexagésima Primeira 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. Foi
comunicada a disposição, para consulta, da Ata da Sessão Ordinária realizada
no dia doze de novembro de dois mil e dezoito. Foram apresentadas as
seguintes matérias no Pequeno Expediente: Ofício GP número 403/2018
(quatrocentos e três de dois mil e dezoito) do Prefeito Municipal; Ofício GP
número 404/2018 (quatrocentos e quatro de dois mil e dezoito) do Prefeito
Municipal; Ofício GP número 405/2018 (quatrocentos e cinco de dois mil e
dezoito) do Prefeito Municipal; Moção de Aplausos de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira à jovem Edimara Prevato de Paula, por ter
sido eleita Presidente da Associação Estudantil de Porciúncula; Indicação de
autoria da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita ensaibramento de via
no Loteamento Clara Aparecida Campos, em Santa Clara; Ofício número
240/2018 (duzentos e quarenta de dois mil e dezoito) do Presidente do
SISEMP; Ofício AGM número 068/2018 (sessenta e oito de dois mil e dezoito)
do Advogado Geral do Município e Moção de Pesar aos familiares do Senhor
Manoel, pelo seu falecimento, de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati. Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira cumprimentou ao público presente e falou que fica feliz em ver
mais munícipes no Salão Nobre podendo acompanhar o trabalho legislativo
como as cobranças e estudo da planta genérica, do concurso do CODESP, a
reabertura dos parquinhos, em especial o do centro. Falou que recebeu
cobranças, ainda mais chegando o período de férias, pelo fato do parquinho
estar interditado para obras, entretanto o Vereador falou que a reforma ainda
não foi iniciada e necessita de informações a fim de dar uma satisfação à
população. Ao ver alguns funcionários municipais no Plenário, o orador relatou
que possivelmente seria pelo fato do ofício lido no Pequeno Expediente do
SISEMP (sindicato) em relação ao corte de insalubridade. O Vereador colocouse à disposição para ajudá-los e falou aguardar a pauta do Vereador Fernando
Antonio Miranda sobre este assunto para maiores detalhes. Registrou os
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parabéns à sua amiga Edimara Prevato de Paula, por ter sido eleita Presidente
da Associação Estudantil de Porciúncula, que inclusive não é remunerada.
Parabenizou o jovem Ricardo Sanches que ficou quatro anos a frente dessa
Associação e neste último ano isentou os alunos de pagar as mensalidades nos
meses de outubro, novembro e dezembro devido a uma reserva feita. Usando da
palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda relatou que ao chegar nesta
Casa falou que quando defendia seus direitos preferia a paz a estar certo, mas
depois que foi eleito Vereador optou em ficar ao lado da Lei não compactuando
com as pessoas que ficam à margem da Lei. Comentou que aqui em
Porciúncula um grupo ou alguém comentou um crime, pois fez um fake news
publicando que os Vereadores gastaram duzentos e setenta e sete mil reais em
diárias. O orador falou que nunca pegou diária, pois para conversar com sua
Deputada faz através de whatsapp. Falou ficar pasmo como tem gente de bem
que ainda curte esses fake news e disse que o Presidente desta Casa deveria
procurar o Delegado e registrar uma queixa. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando de Souza Filho falou que como Presidente desta Casa em defesa aos
Vereadores procurou o Jurídico e dará entrada com uma ação contra essas
pessoas que estão tentando denegrir a imagem do Legislativo. Lembrou de um
caso em que um munícipe (Senhor Warlen) postou que o orador gastou sessenta
mil reais com diárias ano passado. Falou que respondeu caso provasse esse fato
iria renunciar no dia seguinte. Contudo esse assunto atual é através de fake
news e a pessoa não mostra sua cara e entrará na Justiça. O Vereador Fernando
Antonio Miranda falou não ter preocupação com críticas e julgamentos, pois
são tão contraditórios que não haverá nunca uma satisfação total. Falou pautar
sua vida com base na coerência e na verdade. Relatou que algumas pessoas
querem transparências, mas são ocultos, como esse caso em pauta. Solicitando
um aparte, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que a diária é um direito
do Vereador e todos pegam nota fiscal das despesas como almoço, hotel. O
Vereador Fernando Antonio Miranda falou a respeito do corte do pagamento de
insalubridade para os funcionários que lavam banheiro, ensacolam lixo, sendo
direito deles, segundo o vereador. Falou que está nesta Casa sendo estudado o
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e nele estão incluídas as
incorporações e segundo o entendimento do Vereador orador deveria retornar a
incorporação após dez anos consecutivos ou quinze intercalados. Continuando,
o Vereador falou a respeito do corte de horas extras dos lixeiros que através da
retirada do lixo contribui com a saúde, pois não juntam roedores e outros
fatores. O Vereador argumentou que sem hora extra o lixo não será retirado aos
sábados, domingos e feriados. Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson
Antonio Soares Moreira falou que um funcionário público após cinco anos
recebendo insalubridade não pode ser removido para outro setor sem o seu
consentimento. Falou acreditar que todos os Vereadores irão se unir a estes
funcionários. Relatou ser inadmissível e registrou sua indignação pelo fato de
ficar sabendo que seriam contratadas pessoas para substituir estes funcionários
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que fizeram paralisação para que a insalubridade retornasse. O Vereador
Fernando Antonio Miranda requereu que fosse paga a insalubridade dos
funcionários que tiveram esse direito cortado e o retorno do pagamento de horas
extras para o pessoal da retirada do lixo. O Vereador Fernando de Souza Filho
falou que foi procurado pelos lixeiros e todos sabem do trabalho feito por esses
funcionários. Citou o fato desse feriado prolongado, caso não tivesse sido
retirado o lixo como a cidade estaria. Ficou à disposição dos funcionários para
lutar e buscar uma solução para haver o retorno da insalubridade e das horas
extras. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que será feito um
documento assinado por todos os Vereadores solicitando o retorno desses
direitos. Continuando, o orador falou que quando chegou a esta Casa disse que
a Prefeitura tirava dinheiro da saúde para pagar a energia desta Casa Legislativa
e solicitou o desmembramento dos prédios e que agora está ciente que o
processo está em andamento para que a Câmara faça seu próprio padrão para
pagamento de energia elétrica. A respeito das diárias, o Vereador falou que foi
publicado que o gasto foi de cento e cinquenta e cinco mil reais e que cada
Vereador tem o direito de escolher sua forma de trabalho e falou que não viaja
pois conversa com a Deputada pelo whatsapp. Comparou que a Câmara de
Carangola gastou setenta e quatro mil reais e Bom Jesus no mesmo período
gastou quarenta e um mil e baseado no princípio da razoabilidade a Câmara de
Porciúncula gastou muito, em seu ponto de vista. Solicitando um aparte, o
Vereador Fernando de Souza Filho explicou que após o concurso público
existem três motoristas e três carros nesta Casa, portanto qualquer viagem com
Vereador ou funcionário o carro deve ser dirigido pelo motorista da Câmara,
portanto houve um acréscimo nas diárias, portanto a notícia falada que os
Vereadores gastaram tal valor com as diárias é com os Vereadores, funcionários
em cursos e motoristas. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que aqui
na Câmara existe a prestação de contas com essas viagens e ficou sabendo que
na Prefeitura não tem que prestar contas. O orador achou esse fato estranho,
pois deve haver uma prestação de contas do gasto do dinheiro público. Usando
da palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller fez considerações acerca de
sua Indicação solicitando ensaibramento de via no Loteamento Clara Aparecida
Campos, em Santa Clara devido aos inúmeros buracos lá existentes. Fez relatos
sobre seu ofício direcionado ao Governador do Estado do Rio de Janeiro
solicitando uma viatura nova para Santa Clara. Sobre a retirada de terras e
entulhos, a Vereadora concordou que outro mutirão daria muito certo e falou
que enquanto não forem chamados mais funcionários através de concurso a
situação ficará como está e não devem ser retiradas as horas extras dos atuais
trabalhadores justamente pelo fato de poucos funcionários. Falou apoiar o
retorno tanto das horas extras quanto da insalubridade para os funcionários
devidos. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
parabenizou a Vereadora Climeia Campos Müller pela Indicação feita
solicitando ensaibramento e concordou o fato das ruas de Santa Clara estar
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muito sujas, com muita lama. A Vereadora Climeia Campos Müller lembrou
que estavam lavando a rua muito bem, entretanto houve uma denúncia e
tiveram que parar. Usando da palavra, o Vereador Josiel de Souza iniciou suas
falas agradecendo a Secretaria Municipal de Obras por ter feito a limpeza no
Bairro Olívia Peres Moreira e registrou pedido para que o Secretário fosse ao
local verificar os buracos existentes nas ruas e proceda a poda das árvores.
Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou ser sabedor
da luta do Vereador Josiel de Souza e dos pedidos tantas vezes para tampar os
buracos e podar as árvores. Falou que várias ruas da cidade estão necessitando
de tampar buracos. O Vereador Josiel de Souza agradeceu as palavras do
Vereador Edimar da Silva Luquetti e registrou também que um munícipe
solicitou um caminhão de entulho para jogar em um determinado local com
muito barro e foi negado pelo fato de ter que jogar o entulho no lixão e na UPA
que está sendo construída perto da Olaria. O Vereador relatou que hoje o
munícipe chamou o Vereador e mostrou que não consegue entrar em sua casa
devido ao barro. O Vereador sugeriu que fosse feito um depósito de entulhos
para quando chegar nas épocas de chuvas poder jogar em pontos críticos. Falou
estar de acordo com o que foi dito a respeito das diárias, pois é um assunto sério
e polêmico e que a utilização do veículo e das diárias é a necessidade de ir ao
Rio de Janeiro para trazer benefícios para a cidade. Continuando, o Vereador
parabenizou a vinda de alguns funcionários no Plenário desta Casa pleiteando o
retorno da insalubridade e que os Vereadores irão lutar junto a estes
funcionários. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu
provisoriamente a Presidência. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza
Filho solicitou do Presidente em exercício a reiteração de seu Requerimento
número oitenta e três de dois mil e dezoito direcionado à Secretaria Municipal
de Fazenda a respeito da Associação Amigos de Sangue. Relatou que na
próxima sessão fará um requerimento solicitando informações da retirada das
horas extras dos lixeiros. Falou a respeito de um questionamento em redes
sociais de uma senhora que não entendeu que a preocupação do Vereador
quanto aos cachorros que ficam soltos nas ruas é que esses animais podem
avançar em crianças, idosos ou qualquer outra pessoa e solicitou um local
adequado para eles ficarem através de ações do Executivo. Após análise, o
Vereador teve a ideia de que fosse feito um canil no Parque de Exposição que
seria o melhor local para esses animais. Solicitando um aparte, o Vereador
Josiel de Souza falou ser importante essa ação, pois também existe o maltrato
desses animais de rua. Agradeceu ao Senhor Acemar Cesário pelo trabalho na
Associação Doadores de Sangue e toda equipe. Retornando a palavra, o
Vereador Fernando de Souza Filho falou que irá apresentar Projeto a respeito
do recolhimento dos animais e conta com o apoio de todos os Vereadores.
Ressaltou a presença dos funcionários presentes no Salão Nobre e falou que os
Vereadores estão juntos para o retorno da insalubridade. O Vereador Fernando
de Souza retornou às suas funções de Presidente. Ordem do Dia: Em tramitação
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ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira à jovem Edimara Prevato de Paula,
por ter sido eleita Presidente da Associação Estudantil de Porciúncula. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria da
Vereadora Climeia Campos Müller que solicita ensaibramento de via no
Loteamento Clara Aparecida Campos, em Santa Clara. Todos os Vereadores
subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão e votação Moção de Pesar aos familiares do Senhor
Manoel, pelo seu falecimento de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati, subscrita pelos demais Vereadores. O autor registrou a perda que
Porciúncula teve, pois o Senhor Manoel foi amigo de muitas pessoas e que
deixará muitas saudades. Em votação foi aprovada por unanimidade.
Expediente Final: Nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. Nada mais
havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às dezenove horas e quarenta
minutos, marcando a seguinte para o dia vinte e seis 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

Jefferson Antonio Soares Moreira
Secretário

