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Ata da Vigésima Quarta Sessão
Ordinária
da
Terceira
Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em vinte e três
de maio de dois mil e dezenove.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio
de dois mil e dezenove, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua
Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Legislatura dois mil e dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo
Senhor Presidente, Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira. Compareceram
os Senhores Vereadores: Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate,
Fernando de Souza Filho, Andrio José Peixoto Leal Zanirati, Josiel de Souza,
Jefferson Antonio 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 em vinte de maio de dois mil e dezenove. Foram apresentadas as
seguintes matérias no Pequeno Expediente: Ofício GP/PMP número 076/2019
(setenta e seis de dois mil e dezenove) do Prefeito Municipal; Ofício GP/PMP
número 077/2019 (setenta e sete de dois mil e dezenove) do Prefeito Municipal;
Moção de Repúdio de autoria dos Vereadores Fernando Antônio Miranda,
Fernando de Souza Filho e Andrio José Peixoto Leal Zanirati ao BRADESCO,
pela má prestação dos serviços em Porciúncula; Moção de Aplausos de autoria
do Vereador Wendel Godinho Zanirate à Senhora Helena Maria Amiti da Cruz,
pela aposentadoria; Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati que solicita lavagem das ruas de Santa Clara; Indicação de autoria do
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita conserto de ponte em
Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que
solicita manutenção da frota de transporte escolar; Ofício SMG/PMP número
068/2019 (sessenta e oito de dois mil e dezenove) da Assessora Especial de
Gabinete; Ofício SMG/PMP número 069/2019 (sessenta e nove de dois mil e
dezenove) da Assessora Especial de Gabinete; Ofício SMG/PMP número
070/2019 (setenta de dois mil e dezenove) da Assessora Especial de Gabinete;
Ofício GAB/SMS número 169/2019 (cento e sessenta e nove de dois mil e
dezenove) do Secretário Municipal de Saúde. Grande Expediente: Usando da
palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho falou a respeito dos cachorros nas
ruas e inclusive que municípios vizinhos estão trazendo animais para
Porciúncula. Falou do Projeto de sua autoria em que solicitava a criação de um
canil no Parque de Exposições, entretanto o veterinário da Prefeitura não achou
viável neste local e o Poder Executivo vetou o Projeto. O Vereador espera
providências do Poder Público. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati falou que a situação desses animais nas ruas está ficando
perigosa tanto na sede quanto nos Distritos, pois alguns animais além de
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estarem doentes, fazem suas necessidades em qualquer lugar e alguns até
avançam nas pessoas. Sugeriu que fosse feito um convênio com Antônio Prado,
uma vez que já existe um canil naquele Município. Parabenizou o Vereador
Fernando de Souza Filho por sua iniciativa e espera providências do Executivo.
O Vereador Fernando de Souza Filho falou que já virou caso de saúde pública e
lembrou sobre a Associação que defende esta causa. Solicitando um aparte, o
Vereador Josiel de Souza parabenizou o Vereador Fernando de Souza Filho
pelo Projeto apresentado para um canil, entretanto o problema seria a
manutenção por parte da Municipalidade. Sugeriu uma fiscalização para que
outros Municípios parem de soltar esses animais em Porciúncula. Solicitando
um aparte, o Vereador Fernando Antônio Miranda falou dos maus tratos
também sofridos pelos animais e cada vez aumenta os animais. O Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira relatou que em Minas Gerais foi criado o
Castra Móvel, mas procurou no Estado do Rio de Janeiro e ainda não achou
nenhum programa parecido. Registrou elogios a Associação Anjinhos de
Patinhas que fazem um trabalho sério. Dando continuidade, o Vereador
Fernando de Souza Filho falou sobre a Moção de Repúdio ao BRADESCO não
se destina aos funcionários e sim pela má prestação de serviços a população nos
caixas eletrônicos. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antônio
Miranda falou que o caixa eletrônico do Bradesco dificilmente funciona.
Usando da palavra, o Vereador Wendel Godinho Zanirate elogiou os trabalhos
feitos pela Senhora Helena Maria Amiti da Cruz. Falou sobre o transporte
escolar em especial da zona rural. Citou que alguns ônibus e micro ônibus estão
quebrando e alunos deixando de ir às aulas por falta de transporte. Enfatizou o
estado precário das estradas contribuindo dessa forma para que esses veículos
quebrem. Registrou elogios à funcionária que trabalha na parte do Transporte
Escolar, Senhora Jaqueline Theodoro e solicitou junto a Secretária de Educação
que providências sejam tomadas. Falou que ficou feliz em ser comunicado que
o banheiro público será construído em Santa Clara e espera a concretização.
Sobre sua Indicação de número cento e nove solicitando construção de pontes e
para pregar alguns pranchões, o Vereador falou que também ficou feliz em
saber que algumas serão construídas de cimento e outras revistas. Continuando,
o Vereador elogiou o trabalho do Ilustríssimo Secretário Municipal de Obras,
constatado ao visitar sua tia no Bairro Olívia Peres, entretanto solicitou que
também fosse procedida a poda das árvores no Distrito de Santa Clara. Com a
palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou a respeito de uma
ponte na propriedade do Senhor Getúlio Ricce que foi quebrada na passagem de
um caminhão da Prefeitura. O orador falou que este trecho é um atalho para a
Localidade de Santa Marta. Solicitando um aparte, a Vereadora Climeia
Campos Müller falou que tem muitas pontes que necessitam de reparos, mas
algumas devem ser prioridades, como a citada pelo Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati e a ponte que faz divisa com Varre-Sai. O Vereador
Andrio José Peixoto Leal Zanirati concordou que devem ser vistas primeiro
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estas que estão em pior estado. Continuando, o Vereador falou que já fez um
pedido através de Indicação por umas três vezes e ainda não foi atendido a
respeito de um morro que vai até a casa do Senhor Nico em Santa Clara. Outra
cobrança que o Vereador registrou foi sobre a lavagem das ruas do Terceiro
Distrito que estão muito sujas. Fez uma lembrança a respeito do pedido da
Vereadora Climeia Campos Müller para que o carro fumacê passe em Santa
Clara. O Vereador Fernando Antônio Miranda falou que o pedido para Dona
Emília e Bate Pau foi atendido e questionou o motivo de não ter ido também
para Santa Clara uma vez que já tem casos de dengue, segundo a Vereadora
Climeia Campos Müller. Solicitando um aparte, a Vereadora Climeia Campos
Müller falou que no Morro do Papagaio já tem quatro casos de dengue. O
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou sobre os carros da educação
que estão quebrando e que os motoristas são verdadeiros heróis pelo trabalho
prestado com as condições precárias das estradas que necessitam aterro e outras
melhorias. Solicitando um aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate falou
da responsabilidade dos profissionais motoristas que fazem suas funções
mesmo com as condições precárias das estradas. Relatou que deve ser agilizado
o trabalho de melhorias das estradas e, segundo informações um fator que está
dificultando o trabalho seria que alguns proprietários não estão deixando mais
que tirem terra de suas propriedades. Ressaltou que os alunos dependem deste
transporte para darem continuidade a seus estudos com assiduidade. Solicitou
que tenha manutenção da frota de transporte escolar através da apresentação de
sua Indicação na presente sessão. O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
continuou suas falas concordando que a crise que está passando também
influencia negativamente no transporte escolar pela falta de manutenção. Sobre
a retirada de terra, o Vereador acha que tudo deve ser bem conversado, pois
todos querem melhorias para as estradas. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antônio Miranda falou que o povo quando recebe melhor educação
melhora até o nível da saúde, pois têm melhores formas de higiene dentro
outras melhorias. Relatou que após as manifestações o Governo liberou um
bilhão e seiscentos milhões para a educação. Mas, o orador relatou que ainda é
pouco e espera melhorias. O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou
que a expectativa deve ser de melhorias e que as pessoas têm o direito de fazer
manifestações e após terminar suas falas, o Vereador assumiu as funções de
Presidente momentaneamente. Com a palavra, o Vereador Jefferson Antônio
Soares Moreira iniciou suas falas elogiando o trabalho do Secretário Municipal
de Obras que o orador ao verificar solicitações dos munícipes passa para o
Secretário Municipal e a solução é tomada. Mas, o Vereador registrou seu
pedido de calçamento para as ruas Afonso Gomes Pardal e Renato Citelli.
Dando prosseguimento, o Vereador agradeceu ao Chefe do Poder Executivo e
ao Procurador do Município por terem acatado o Anteprojeto de Lei de sua
autoria que Veda a nomeação de condenados por feminicídio ou pela Lei Maria
da Penha. O Vereador relatou que copiou a Lei que o Governador do Rio de
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Janeiro, Wilson Witzel sancionou. Sobre o carro fumacê, o orador sugeriu que
fosse conversado com o Senhor Wagner Tavares da Vigilância Ambiental,
responsável por esta parte, que fosse retirado um dia da sede e levado o carro
fumacê para Santa Clara e também em Purilândia. Dando continuidade, o
Vereador falou sobre a questão da colocação de quebra molas para a Rua César
Vieira, João Francisco Braz e outras ruas que necessitam. Falou ser necessário
também na Rua Pedro Lopes de Oliveira. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando de Souza Filho falou que o diretor de trânsito explicou que a
construção de quebra molas não poderia ser feita e que deveria ser feito rampas
elevadas e o custo era elevado. Entretanto, após essa notícia foram feitos quebra
molas na Rua do Campo e no final do Bairro Santo Antônio. Portanto, o
Vereador entendeu que essa informação não procede e solicita o quebra mola na
Localidade do Bate Pau. Lembrou que na época conseguiu massa asfáltica para
ser feito o quebra molas próximo ao Bar do Chicão e essa massa foi levada para
outro local. O Vereador novamente deixou seu pedido registrado. O Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira também citou o ponto perto da casa da Dona
Nadir e do Miguel Narde que aconteceram vários acidentes e que não deve
esperar alguma fatalidade para que providências sejam tomadas. O Vereador
Fernando de Souza Filho solicitando um aparte relatou que aconteceu um
acidente com vítima fatal na Localidade do Bate Pau. O Vereador Jefferson
Antônio Soares Moreira falou da importância de ser feita corretamente a
sinalização e pintura dos quebra molas. Seguindo, o orador lembrou sua
Indicação solicitando adequação do novo piso salarial dos auxiliares, técnicos e
enfermeiros. Falou sobre a situação do Posto de Urgência que atualmente com
dois médicos atendendo, mas não tem um coordenador nomeado. Solicitando
um aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate falou que o PU deve ser muito
bem equipado e falou ser uma luta dos vereadores a favor dos técnicos,
auxiliares e enfermeiros e enfatizou o trabalho árduo dos técnicos de
enfermagem. O Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira relatou que
aumentando o número de pessoas atendidas e tendo um médico a mais o
trabalho enfrentado pelo técnico também aumenta justificando ainda mais o
pedido de ajuste do piso salarial para os técnicos, auxiliares e enfermeiros. O
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira retornou às suas funções de
Presidente e deu início à Ordem do Dia: Em tramitação especial, em regime de
urgência, em discussão única, em votação, o Projeto de Lei número 008/2019
(oito de dois mil e dezenove) oriundo do Executivo Municipal que Altera o
anexo II da Lei número 2.273/2019 (dois mil duzentos e setenta e três de dois
mil e dezenove) que atualiza os vencimentos, salários e proventos dos
servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, e dá outras providências. Em
votação foi aprovado por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão
única, em votação, Moção de Repúdio de autoria dos Vereadores Fernando
Antônio Miranda, Fernando de Souza Filho e Andrio José Peixoto Leal Zanirati
ao BRADESCO, pela má prestação dos serviços em Porciúncula. Os
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Vereadores Fernando de Souza Filho e Fernando Antônio Miranda enfatizaram
que esta Moção não é para os funcionários e sim para o Bradesco empresa, mais
especificamente pelo mau funcionamento dos caixas eletrônicos. Em votação
foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única,
em votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Wendel Godinho
Zanirate à Senhora Helena Maria Amiti da Cruz, pela aposentadoria. 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 Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita lavagem das ruas de
Santa Clara. 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 Andrio José Peixoto Leal Zanirati
que solicita conserto de ponte em Santa Clara. 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 manutenção da frota de transporte
escolar. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada
por unanimidade. Expediente Final: Com a palavra, o Vereador Fernando de
Souza Filho falou que gostaria de saber qual Secretário é responsável pela poda
do sanção do campo na RJ 220 (estrada que vai para Bate-Pau) e que fará um
requerimento solicitando informar os motivos pelos quais ainda não foi feita
essa poda e de quem é a responsabilidade para esse serviço. O Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira falou que foi cobrado recentemente sobre
esse assunto e que espera providências urgentes. O Vereador Fernando Antônio
Miranda falou que entregou uma cópia da Lei ao Secretário Municipal para que
tenha fundamento para fazer a notificação para o dono do terreno. O Vereador
relatou que fará um requerimento solicitando cópia das notificações feitas aos
proprietários do terreno. Caso o dono não faça, a Prefeitura efetua o serviço e
cobra do proprietário, pois se não fizer desse jeito será renúncia de receita. O
Vereador Fernando de Souza Filho concordou com o Vereador Fernando
Antônio Miranda. O Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira falou que no
código de posturas menciona que terrenos abandonados que estão sujos, o
vizinho pode solicitar que a Prefeitura notifique o proprietário para proceder à
limpeza. Usando da palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
solicitou que os motoristas dos caminhões passem devagar nas ruas de Santa
Clara. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou esta Sessão às
dezenove horas e cinquenta e cinco minutos, marcando a seguinte para o dia
vinte e sete de maio de dois mil e dezenove, segunda-feira, às dezoito horas. E,
para constar, a presente Ata foi lavrada e depois de lida, vai assinada por
membros da Mesa.
Jefferson Antonio Soares Moreira
Presidente

Fernando Antônio Miranda
Secretário

