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Ata da Sexagésima Quarta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em três de
dezembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia três de dezembro
de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua
Sexagésima Quarta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da
Legislatura dois mil e dezessete/dois mil e vinte. A Sessão foi presidida
inicialmente pelo Vice-Presidente Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira e
logo depois o Vereador Fernando de Souza Filho compareceu à Sessão
assumindo suas funções de Presidente. Compareceram os Senhores Vereadores:
Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Fernando de Souza Filho, 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 nove de novembro
de dois mil e dezoito. Houve a execução do Hino a Porciúncula. Foram
apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente: Moção de
Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao Senhor
Marilton Neves Moreira de Souza, pelo belo Projeto “Lutar para Vencer,
Karatê”; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira à Paróquia de Santo Antônio, pela realização do Projeto “Lutar para
Vencer, Karatê”; Ofício GP número 433/2018 (quatrocentos e trinta e três de
dois mil e dezoito) do Prefeito Municipal; Ofício SMG número 434/2018
(quatrocentos e trinta e quatro de dois mil e dezoito) da Assessora Especial de
Gabinete; Ofício SMOSP número 130/2018 (cento e trinta de dois mil e
dezoito) do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos; Ofício número
096/2018 (noventa e seis de dois mil e dezoito) da Secretária Municipal de
Administração Interina; Ofício número 097/2018 (noventa e sete de dois mil e
dezoito) da Secretária Municipal de Administração Interina; C.I. PMERJ/3ª
Cia/29º BPM/nº 131/2018 do 1º Tenente PM Comandante da 3ª Cia. O Senhor
Presidente convidou o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Leonardo
Paes Barreto Coutinho para sentar à sua direita. Grande Expediente: Com a
palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira relatou que chegou
através das redes sociais um questionamento para saber o motivo que a van que
leva as crianças do Bairro Cristo Rei para a Creche Vovó Dininha parou de
circular. O Vereador relatou que como essa mensagem acabou de chegar não
teve tempo de procurar informações, mas que amanhã irá procurar os devidos
esclarecimentos através da Secretaria de Educação. Convidou a todos para
comparecerem na Audiência Pública que ocorrerá amanhã, às dezoito horas
para tratar a respeito da Planta Genérica de Valores do Município. Solicitando
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um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda perguntou maiores
informações a respeito da interrupção dos serviços da van e o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira explicou que por ficar sabendo agora deste
fato irá procurar melhores informações. Solicitando um aparte, a Vereadora
Climeia Campos Müller falou que hoje mesmo os Vereadores iriam saber de
informações devido à presença do Excelentíssimo Prefeito Municipal nesta
Sessão. Usando da palavra, o Vereador Wendel Godinho Zanirate registrou
agradecimento ao Secretário Municipal de Agricultura por ajudar em relação ao
problema na subida próxima a casa do Senhor Nato, em Santa Clara nos dias de
chuva e também a respeito dos vazantes que faltam nas estradas e enfatizou que
existem pontos piores como na estrada próxima à Fortaleza. O Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu provisoriamente a Presidência. Com
a palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho falou que o Prefeito Municipal
irá falar o motivo da interrupção do transporte das crianças do Bairro Cristo Rei
até a Creche. O Vereador falou do sofrimento das mães das crianças deste
Bairro e solicitou diretamente ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade
do retorno da Creche no Bairro Cristo Rei. Outro assunto que o orador falou foi
a respeito de seu Projeto a respeito da criação de um canil em Porciúncula
devido aos cães soltos que estão atacando outros animais e também sofrendo
maus tratos. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda
lembrou do assunto relatado em sessão passada a respeito de uma van que
transportou as pessoas que precisam fazer hemodiálise em Itaperuna e o orador
pediu que o Vereador Fernando de Souza Filho falasse novamente sobre esse
tema. Retornando a palavra ao Vereador Fernando de Souza Filho, o orador
relatou que esteve hoje com o Prefeito Municipal que informou que a empresa
foi notificada e que em breve a van que ganhou a licitação continuará esse
transporte a fim de dar um pouco de conforto para esses munícipes. O Vereador
Fernando Antonio Miranda falou que gostaria de saber o motivo da interrupção
desse serviço e falou que o veículo deve ser equipado com ar. O Vereador
Fernando de Souza Filho concordou e falou que além do ar também deve ser
equipada com assento reclinável. Mas, o que foi questionado foi o fato de em
alguns dias os pacientes terem sido levados em uma van escolar. O Vereador
Fernando de Souza Filho perguntou se os carros que pararam de transportar os
pacientes foram remunerados nesse período. O Vereador Fernando de Souza
Filho relatou acreditar que com a presença do Excelentíssimo Prefeito
Municipal, o mesmo responderá essa questão. O Vereador Fernando de Souza
Filho reassumiu suas funções de Presidente. Ordem do Dia: Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao Sr. Marilton Neves Moreira de
Souza, pelo belo Projeto “Lutar para Vencer, Karatê”. 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 à Paróquia de Santo Antônio,
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pela realização do Projeto “Lutar para Vencer, Karatê”. Todos os Vereadores
solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão e em votação Indicação de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate ao Secretário Municipal de Agricultura
solicitando que sejam feitos vazantes nas estradas vicinais em Santa Clara.
Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por
unanimidade. Expediente Final: Com a palavra, a Vereadora Climeia Campos
Müller perguntou ao Prefeito Municipal quem é o líder do Chefe do Executivo
nesta Casa Legislativa e lembrou que quando a Senhora Maria José Rocha Bêtta
foi Vereadora fazia esse papel de líder. Com a palavra, o Vereador Josiel de
Souza concordou que deve existir um líder nesta Casa, mas que depois de uma
conversa do Prefeito Municipal com o Vereador Fernando Antonio Miranda ele
tomou essa liderança e faz a defesa. Usando da palavra, o Vereador Fernando
Antonio Miranda falou que não foi indicado para ser líder, mas procura manter
a governabilidade, tanto que a Emenda da CIP foi proposta para que o valor
ficasse razoável para os munícipes pagarem. Relatou que o líder nesta Casa é o
Vereador Josiel de Souza. O Senhor Presidente franqueou a palavra ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonardo Paes Barreto Coutinho. O orador
falou ser viável a proposta do Vereador Fernando de Souza Filho a respeito da
criação de um canil público. Sobre o pedido do Vereador Wendel Godinho
Zanirate para seja feito vazantes nas estradas, o Prefeito Municipal falou que a
maior dificuldade está sendo a falta de mão-de-obra, pois diminuíram os
funcionários da Prefeitura Municipal devido a aposentadorias em especial na
Secretaria de Obras. Falou a respeito da van da educação que é do Município
que leva os alunos do Bairro Cristo Rei até a Creche. Relatou que quebrou uma
peça e as providências estão sendo tomadas e o transporte paralisou até o
conserto. Falou que esse transporte ano que vem será revisto, pois a
Municipalidade não pode oferecer um transporte para um público e não oferecer
para os demais. Falou que esse transporte começou, pois a Creche do Bairro
Cristo Rei foi desativada e as crianças foram levadas para a creche do Bairro
Santo Antônio. Entretanto existem outras crianças do Bairro Cristo Rei que
estudam em outras escolas como no Jardim de Infância e no Orlinda Veiga e o
único público que tem a van são as crianças que estudam na creche do Bairro
Santo Antônio. Portanto fazer esse trabalho com todas as crianças se torna
inviável e ao mesmo tempo não pode ser ofertado apenas para um público e ano
que vem essa questão será revista. A questão da hemodiálise, o Exclentíssimo
Prefeito Municipal falou que em momento nenhum foi paralisado o transporte.
A empresa que ganhou a licitação que colocou uma van para fazer esse
transporte e substituiu momentaneamente por uma van escolar para fazer esse
serviço. O orador falou que quando foi feita a licitação foi exigido no contrato
um veículo com ar e outros itens que oferecessem conforto para os pacientes
que fazem hemodiálise. Este fato relatado foi uma fatalidade da van que faz
esse transporte ter quebrado e a empresa que substituiu este veículo. A
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Prefeitura notificou a firma para que o veículo que substituiu fosse equivalente
ao anterior. Sobre a liderança nesta Casa, o Excelentíssimo Prefeito falou que
gostaria que a Vereadora Climeia Campos Müller fosse a líder por gostar muito
da Vereadora e pela sua experiência. Lembrou que depois da Vereadora Maria
José Rocha Bêtta caiu um pouco a formalidade de indicar um líder do
Executivo nesta Casa a fim de facilitar o diálogo entre os Poderes. O orador
falou da crise financeira, cultural, moral, ética e muitas outras formas que o
Brasil vem passando e as pessoas devem se conscientizar que o prejuízo com
um governo municipal reflete nas pessoas mais carentes, pois a Prefeitura de
cidades pequenas é o maior empregador, é o maior prestador de serviços e é o
maior responsável pelas pessoas que mais precisam. Outro questionamento de
alguns vereadores é a respeito da empresa que faz o serviço de limpeza e está
com atraso de pagamento a seus servidores. O Excelentíssimo Prefeito explicou
que este atraso foi devido a uma certidão dessa empresa estar positiva, e que as
providências já estão sendo tomadas para que essa situação se normalize.
Dando continuidade relatou que a questão financeira está sendo tratada com
muita responsabilidade e citou que a Prefeitura Municipal mesmo tendo um
bloqueio judicial de um milhão e trezentos mil reais onde foram congeladas
contas para serem pagos precatórios por questões judiciais há aproximadamente
trinta anos o décimo terceiro já está garantido. O orador falou que existem
muitas ações a serem feitas por ser uma cidade destruída, pois há anos não
existe uma manutenção que necessita como reparos no calçamento, reforma em
praças e muitas outras como a reabertura do Hospital de Porciúncula. Informou
que nos próximos meses além do pagamento dos precatórios, décimo terceiro e
outros, a previsão é para o início da perfuração do poço em Purilândia, cobrança
do Vereador Edimar da Silva Luquetti. Falou sobre a desapropriação de terreno
feita pela Prefeitura para construção de uma UBS em Santa Clara, Terceiro
Distrito. Relatou que esta construção será feito com o recurso destinado pelo
Deputado Áureo, que é apoiado pelos Vereadores Climeia Campos Müller e
Wendel Godinho Zanirate. Fez um convite a todos os Vereadores e população
para discutirem amanhã aqui nesta Casa Legislativa a PGV – Planta Genérica
de Valores. Usando da palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou
sobre sua insatisfação com o Secretário Municipal de Agricultura e relatou que
o Horto Municipal está abandonado e solicitou atitudes sobre este fato. Com a
palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller perguntou se a patrol não pode
fazer os vazantes. O Vereador Wendel Godinho Zanirate parabenizou o
Excelentíssimo Prefeito Municipal pela sua administração, pois o Município ele
pegou quebrado, hospital fechado e outros fatores. Solicitou atendimento
domiciliar de fisioterapia para todo o Município e em especial para a zona rural
de Santa Clara. Falou de sua satisfação quando fez o pedido de uma UBS ao
Deputado Áureo e agradeceu o apoio do Prefeito Municipal. Com a palavra, o
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira agradeceu pelo esclarecimento em
relação à firma Fernandes e Fernandes e solicitou que o Prefeito Municipal
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continuasse cuidando desse caso a fim dos funcionários receberem seus
salários. Também solicitou intercessão quanto ao pagamento do CODESP, pois
estava em data diferenciada de Natividade para Porciúncula. Continuando, o
Vereador lembrou a respeito das obras do Campo Municipal e solicitou
agilidade nas cirurgias de catarata. Com a palavra, o Vereador Josiel de Souza
registrou pedido quanto ao Anteprojeto em relação à guarda municipal de sua
autoria visando amenizar a situação do trânsito em Porciúncula. Falou que
também iria minimizar os furtos que vêm ocorrendo no Município. Usando da
palavra, o Excelentíssimo Prefeito Municipal falou que será um grande prazer
atender a reivindicação do Vereador Josiel de Souza e que o Edital está sendo
finalizado para alguns cargos e a guarda municipal será inserida. Sobre a
cirurgia de catarata, o orador relatou que irá se informar junto a Secretaria
Municipal de Saúde. Em relação ao Estádio Municipal, o Prefeito falou que não
foi possível manter o contrato com a empresa e será feita outra licitação para o
término da obra, bem como das obras da Escola de Santa Clara e a de
Purilândia. Continuando, o orador falou que sempre foi dada uma data base de
pagamento do CODESP e que Natividade antecipou este dia e espera que o
atual gestor, que é o Prefeito de Natividade, volte o pagamento para o mesmo
dia, pois tanto os funcionários de Natividade e Porciúncula que são do
CODESP por Lei devem receber na mesma data. Sobre o pedido para
atendimento domiciliar de fisioterapia, o Prefeito Municipal relatou que fará um
levantamento junto ao Secretário Municipal de Saúde para que providências
sejam tomadas. Fez considerações sobre a construção de uma UBS de Santa
Clara, um dos sonhos do Vereador Wendel Godinho Zanirate. Em relação à
construção de vazantes, o orador relatou não ter noção sobre este trabalho, mas
que irá questionar e buscar alternativas junto aos responsáveis visando a
melhoria das estradas. O Excelentíssimo Prefeito Municipal falou que foram
feitas reuniões para ver a questão ambiental e o Projeto está sendo adequado em
relação ao saneamento de Santa Clara e que irá convidar a Vereadora Climeia
Campos Müller para participar, pois foi um de seus pedidos. A respeito do horto
municipal, o orador relatou que a agricultura é o carro chefe do Município, a
principal fonte de emprego e de riqueza. Falou que antes havia uma equipe
grande no horto e agora pela falta de funcionários as estufas não estão mais em
funcionamento e até mesmo destruídas em anos anteriores e que o atual
Governo pegou apenas uma em funcionamento. Relatou que lá as mudas de
café eram vendidas a preço de custo, havia fornecimento de calcário e outras
ações que devem ser retomadas. Atualmente a fonte atual de riqueza está sendo
a plantação e comércio de bananas em Santa Clara. Falou que devem ter
melhorias na área de agricultura e que as providências serão tomadas. Citou que
alguns equipamentos estão desgastados e necessitam de manutenção e deu
exemplo de que uma patrol está estimada em sessenta mil reais o seu conserto.
Falou sobre as parcerias que são feitas com as Associações Rurais, como a de
Murupi, Fortaleza e outras. Falou acreditar que em dois mil e dezenove muitos
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projetos serão executados e agradeceu o pedido dos Vereadores aos Deputados
que eles apóiam. Explicou que os Projetos depois de aprovados vão para a
Caixa Econômica para serem adequados e finalmente liberar. Relatou que uma
das obras mais empolgantes será o Centro Social do Bairro Cristo Rei que
funcionará onde era a Creche. Agradeceu a todos os Deputados que auxiliam o
Município através de recursos. Agradeceu pela oportunidade e colocou-se à
disposição para quaisquer esclarecimentos. O Vereador Edimar da Silva
Luquetti solicitou que as falas do Prefeito Municipal fossem transmitidas pela
Rádio Comunitária. O Senhor Presidente agradeceu a participação do
Excelentíssimo Prefeito Municipal nesta Sessão. Nada mais havendo a tratar,
esta Sessão foi encerrada às vinte e uma horas e quinze minutos, marcando a
seguinte para o dia seis de dezembro 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

Wendel Godinho Zanirate
Secretário

