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Ata da Sexagésima Terceira Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em vinte e
nove de novembro de dois mil e
dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexagésima Terceira 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 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 vinte e seis de novembro de dois mil e
dezoito. Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente:
Ofício GP número 414/2018 (quatrocentos e quatorze de dois mil e dezoito) do
Prefeito Municipal; Projeto de Lei número 011/2018 (onze de dois mil e
dezoito) de autoria do Vereador Fernando de Souza Filho que Autoriza o Poder
Público Municipal a criar abrigo municipal para cães e da outras providências;
Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
requer informação ao Secretário Municipal de Fazenda, acerca de repasses à
empresa Fernandes e Fernandes; Moção de Aplausos de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira ao Senhor Juvenal Ernesto da Silva Neto,
pela quarta colocação no ranking oficial do Circuito Estadual de Travessias em
Águas Abertas; Moção de Aplausos de autoria da Vereadora Climeia Campos
Müller à Secretária Municipal de Educação, Senhora Doracineia Correa Dutra,
pela Feira “Livro na Praça”; Indicação de autoria do Vereador Jefferson
Antônio Soares Moreira que solicita substituição de lâmpadas queimadas no
Bairro Cristo Rei; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate
que solicita limpeza em frente à Creche Escola Maria Pudó Muruci; Indicação
de autoria do Vereador Climeia Campos Müller que solicita colocação de cestos
na zona rural de Santa Clara; Convite da Prefeitura e do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Grande Expediente: Com a palavra,
o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou sobre sua Moção de
Aplausos ao Senhor Juvenal Ernesto da Silva Neto que levou o nome de
Porciúncula ao obter a quarta colocação no ranking oficial do Circuito Estadual
de Travessias em Águas Abertas. Comentou sobre a Escolinha na Comunidade
do Caeté onde funcionava o PETI e com o término do programa a escolinha
está sem manutenção. Sobre a empresa Fernandes e Fernandes que trabalha
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com a limpeza do Município, o Vereador falou que está fazendo um bom
trabalho apesar de achar o valor do contrato muito alto. O orador relatou que
recebeu uma denúncia de que o pagamento dos funcionários está atrasado e
solicitou providências quanto a este fato. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antonio Miranda falou que recebeu reclamações de alguns
funcionários que trabalham nessa firma que falaram que ao reclamarem a
respeito dos vencimentos ainda são mal tratados e o Vereador falou que eles já
recebem um valor baixo e se não for em dia pode até faltar alimentos em suas
casas. O Vereador fez considerações acerca da prisão do Governador do Estado
do Rio, Fernando Pezão e inclusive esses políticos, segundo o Vereador,
mataram mais que a ditadura, através da falta de remédios, pelas estradas ruins
e muito mais. O Vereador solicitou que o proprietário da Firma Fernandes e
Fernandes pagasse em dia os funcionários para que não passem necessidade
maior. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que a limpeza da
cidade através de uma firma é necessária devido ao pequeno número de
funcionários da Prefeitura Municipal. Entretanto, o Vereador acha que o valor
mensal é considerado alto e não pode atrasar o pagamento dos funcionários.
Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que ficou
sabendo que existe um caminhão agregado que o dono tem três meses que não
recebe e o orador perguntou como esta pessoa está fazendo a manutenção do
veículo e, segundo o Vereador, se a firma não pagar a Prefeitura é co-autora.
Retornando a palavra ao Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira o orador
falou que irá cobrar mais uma vez o início das obras no Parquinho do Centro da
Cidade e em relação às operações de catarata que estão demorando. Usando da
palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller falou da necessidade de
ambulância e viatura para a PM em Santa Clara e agora vem esse rombo feito
pelo Governador Pezão. Falou que a roubalheira foi muito grande e relatou que
como Vereadora ganha muito bem e não existe a necessidade de roubar de
ninguém, pois é uma vergonha. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou
que tudo isso aconteceu porque os Deputados não fiscalizaram e acredita que
até o Natal muitos irão ser presos. A Vereadora Climeia Campos Müller falou
sobre o pedido através de sua Indicação de colocação de cestos para a
comunidade rural e solicitou o recolhimento de quinze em quinze dias.
Solicitando um aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate parabenizou a
Vereadora Climeia Campos Müller por este pedido. Continuando, a Vereadora
Climeia Campos Müller falou que em Santa Clara os cães soltos estão comendo
as criações e providências devem ser tomadas. Solicitando um aparte, o
Vereador Fernando de Souza Filho fez comentários a respeito de seu Projeto a
fim de amenizar a situação dos cães soltos que será através da apreensão,
tratamento, castração seguida de doação desses animais. A Vereadora Climeia
Campos Müller ainda falou que essa situação tem que ser realmente estudada
inclusive outros Municípios, como Varre Sai jogam cachorros nas roças de
Santa Clara. Usando da palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou
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que semana passada foi falado contra o corte de insalubridade, direito que tem
amparo na Lei setenta de dois mil e dez. A respeito da firma que não está
pagando em dia os funcionários, conforme falado anteriormente pelo Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira, o Vereador orador frisou que deve ser
colocado em dia esses pagamentos. Continuando, o Vereador solicitou que o
Presidente insistisse no convite para todos participarem da Conferência
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente no dia trinta de
novembro. A respeito da doação para ser deduzido no Imposto de Renda o
Vereador falou que passou essa informação para seu contador. Solicitando um
aparte, o Vereador Fernando de Souza Filho comentou que foi parado por
pacientes que fazem hemodiálise em Itaperuna e foi informado que o veículo
que os levou foi a van escolar sem ar condicionado de dois mil e oito. Solicitou
do Chefe do Poder Executivo que cobre da firma que cumpra o Edital que
consta que o veículo deve ser a partir de dois mil e dezesseis. O Vereador
Fernando Antonio Miranda falou ser falha de todos os Vereadores e que a
cobrança deve ser feita com urgência para providências serem tomadas. O
Vereador falou que ao ler o livro de Willian Douglas, Juiz Federal onde diz que
ninguém consegue fazer bons negócios com pessoas ruins. O Vereador
concordou e falou que por isso estão acontecendo essas coisas. Usando da
palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que gostaria de saber se a
Prefeitura está fazendo o repasse para a firma Fernandes e Fernandes e o
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que este era o motivo de seu
requerimento. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que após a resposta
providências devem ser tomadas e falou entender que os funcionários da
Prefeitura trabalham muito bem, entretanto não tem número suficiente para todo
o Município e por este fato a firma foi contratada. Sobre o fato relatado do
transporte dos pacientes que fazem hemodiálise em carro em mau estado, o
Vereador concordou que o Legislativo deve cobrar, mas que existem algumas
ocorrências que não chegam até os Vereadores. Falou que inclusive esteve
conversando com o Senhor Teco que possui uma van nova e fez esse
comentário. Relatou que irá cobrar providências do Executivo, pois se a firma
vencedora não tem condições de colocar uma van nova que seja anulado o
contrato. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou
que também ficou ciente hoje deste fato e gostou da lembrança do Senhor Teco,
que é filho de Porciúncula e tem veículo mais novo que oferece conforto aos
Munícipes que precisam. Dando continuidade, o Vereador Edimar da Silva
Luquetti falou que agora que todos sabem desse fato deve haver uma cobrança
em cima do Executivo. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando de Souza
Filho falou que ficou sabendo hoje através de dois pacientes e às vezes o
Prefeito Municipal também não sabe desse fato por isso que deve haver as
cobranças. Falou que a van do Teco realmente é boa e que existem outros
veículos também em Porciúncula que estão aptas para esse serviço. Solicitou
que seja revisto essa situação e reaberta nova licitação para que as vans do
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Município possam participar e melhor atender. O Vereador Edimar da Silva
Luquetti sugeriu que fosse marcada uma reunião de todos os Vereadores com o
Excelentíssimo Prefeito Municipal. Continuando, o Vereador falou que ficou
triste em ver os Presidentes, Governador, Presidente da ALERJ, Deputados
Estaduais e Federais e Senadores roubando o País e não tendo piedade com os
Brasileiros que sofrem nas filas dos hospitais e em outras situações. Falou que
existem mais políticos para serem presos e retornar para o Estado e para o País
o que eles roubaram, segundo o Vereador. Usando da palavra, o Vereador Josiel
de Souza cumprimentou a todos os presentes e falou da presença no Salão
Nobre do Contador conhecido por “Dinho”. Disse que desde o início da
legislatura vem falando como é difícil trabalhar hoje como Prefeito Municipal
com o Estado quebrado e o País falido. Parabenizou o Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Leonardo Paes Barreto Coutinho por estar com os salários
em dia e ter melhorado a situação do Município em relação à limpeza e em
outros setores. Falou da situação dos governantes sendo presos com tanto
dinheiro retirado do Estado e dos Municípios. O Vereador falou que
reclamações devem existir, mas não com agressão e que as pessoas devem
procurar primeiro saber da situação. O Vereador registrou o agradecimento ao
Prefeito Municipal e sua equipe pelo bom trabalho. Deixou um pedido ao
Secretário Municipal de Obras para que olhe com carinho o Bairro Nossa
Senhora da Penha que necessita de manutenção e falou ser válido um mutirão
para limpeza geral. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em discussão, em
votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira ao Senhor Juvenal Ernesto da Silva Neto, pela quarta colocação no
ranking oficial do Circuito Estadual de Travessias em Águas Abertas. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria
da Vereadora Climeia Campos Müller à Secretária Municipal de Educação,
Senhora Doracineia Correa Dutra, pela Feira “Livro na Praça”. Todos os
Vereadores subscreveram 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 substituição de
lâmpadas queimadas no Bairro Cristo Rei. O autor falou que o Vereador
Fernando de Souza Filho já fez essa Indicação, mas como ainda não foi
atendida, apresentou nesta sessão e relatou que quando está próximo ao
Terreirão os moradores sempre cobram o Vereador à troca dessas lâmpadas e ao
conversar com o eletricista Reinaldo Braga, ele reclamou da falta de material no
almoxarifado da Prefeitura. O Vereador espera providências da compra desses
materiais. O Vereador Fernando de Souza Filho falou que já fez essa Indicação
e o Bairro Cristo Rei necessita dessa iluminação nos becos e vielas, pois os
degraus não são regulares podendo mais pessoas se machucar se vierem a cair
por falta de iluminação. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
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Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita
limpeza em frente à Creche Escola Maria Pudó Muruci. O autor enfatizou seu
pedido relatando ter vários entulhos em Santa Clara e em especial, solicitou a
limpeza em frente à Creche. O Vereador Edimar da Silva Luquetti perguntou se
tem máquina em Santa Clara, e em caso positivo relatou que o assessor pode
atender esse pedido. Com a palavra, o autor falou que seria viável se fosse feito,
entretanto, como está falho essa parte o Vereador falou que resolveu cobrar a
autoridade competente. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou ser um
trabalho para o líder do Prefeito fazer essa cobrança para que o Assessor tome
as devidas providências em Santa Clara. O Vereador Josiel de Souza
parabenizou pela cobrança e falou que o Assessor é contratado para trabalhar e
que esse assunto deve ser resolvido. Falou que o Prefeito Municipal acredita
nos Assessores, nos Secretários e Superintendentes para poder agilizar em
outros setores, como por exemplo, hoje ele está em uma reunião importante da
CODESP. Relatou que essa situação é de fácil solução e que atitude deve ser
tomada. Com a palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que se
essa administração fosse de gestão, o pessoal de Santa Clara iria tomar as
atitudes necessárias para resolver este problema. Falou entender que a culpar é
do Prefeito Municipal, pois ele é responsável por escolher as pessoas para o
trabalho. O Vereador Josiel de Souza falou que em certo ponto está certo, pois a
escolha foi do Prefeito, mas quando ele fica sabendo da situação ele resolve o
problema e, nesse caso acredita que os maiores culpados são os Assessores.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Climeia Campos Müller que solicita colocação de cestos na
zona rural de Santa Clara. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou
que também solicitou para a Comunidade da Rocinha colocação de caçambas
ou cestos e a retirada semanal do lixo tanto nessa comunidade quanto na do
Barro Branco e Bate Pau. Parabenizou a autora pela solicitação. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade.
Expediente Final: Com a palavra, o Vereador Josiel de Souza comunicou que
foi até ao Gabinete e falou por telefone com o Secretário Municipal de
Administração relatando que uma responsável da firma Fernandes e Fernandes
informou que sexta-feira será feito o pagamento. O Vereador Fernando Antonio
Miranda agradeceu a intervenção feita em prol dos trabalhadores. O Vereador
Fernando de Souza Filho deixou sua indignação com os políticos que acabaram
com o Estado do Rio de Janeiro deixando tantas pessoas sofrendo com falta de
vagas em hospitais, atraso em pagamentos, falta de remédios e cirurgias que
deixaram de ser feitas. Solicitou uma Moção de Parabéns ao Juiz Marcelo
Brêtas, responsável pelas ações da Operação no Rio de Janeiro. Nada mais
havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às vinte horas, marcando a seguinte
para o dia três de dezembro de dois mil e dezoito, segunda-feira, às dezoito
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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

