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Ata da Vigésima Sexta Sessão
Ordinária
da
Terceira
Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em trinta de
maio de dois mil e dezenove.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia trinta de maio de
dois mil e dezenove, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua Vigésima
Sexta 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, Fernando de Souza Filho, Andrio José Peixoto
Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson Antonio
Soares Moreira, Climeia Campos Müller e Fernando Antônio 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 e sete de maio de dois mil e dezenove. Foram apresentadas as
seguintes matérias no Pequeno Expediente: Ofício GP/PMP número 081/2019
(oitenta e um de dois mil e dezenove) do Prefeito Municipal de Porciúncula;
Ofício GP/PMP número 082/2019 (oitenta e dois de dois mil do Prefeito
Municipal de Porciúncula; Projeto de Lei de autoria do Vereador Fernando de
Souza Filho que Institui a Semana Municipal do Profissional de Enfermagem;
Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que Confere o Título de Cidadão Porciunculense ao Senhor Elias
Felipe Moreira; Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Jefferson
Antônio Soares Moreira que Confere o Título de Cidadão Porciunculense à
Senhora Soely Rodrigues Folly; Projeto de Decreto Legislativo de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que Confere o Título de Cidadão
Porciunculense ao Tenente Israel Marcos Silveira Oliveira Barbosa; Indicação
de autoria do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita implantação de
centro de atendimento para cães e gatos em Porciúncula; Indicação de autoria
do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita poda das margens da RJ-230,
no trecho que segue de Purilândia a Santa Clara; Indicação de autoria do
Vereador Fernando Antônio Miranda que solicita benfeitorias para a estrada
que dá acesso à rampa de vôo livre; Indicação de autoria do Vereador Jefferson
Antônio Soares Moreira que solicita acatamento de Anteprojeto de Lei que
Altera o inciso II (dois), do § (parágrafo) único do artigo 92 (noventa e dois) da
Lei Complementar número 070/2010 (setenta de dois mil e dez); Indicação de
autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti que solicita calçamento da Rua
Mauro Alves Ribeiro, em Purilândia; Indicação de autoria do Vereador Andrio
José Peixoto Leal Zanirati que solicita cesto de lixo próximo à Fazenda do Céu,
em Santa Clara; Ofício SMG/PMP número 074/2019 (setenta e quatro de dois
mil e dezenove) do Secretário Municipal de Gabinete; Ofício SMG/PMP
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número 078/2019 (setenta e oito de dois mil e dezenove) do Secretário
Municipal de Gabinete; Ofício GAB/SMS número 196/2019 (cento e noventa e
seis de dois mil e dezenove) do Secretário Municipal de Saúde; Ofício número
7000401/2019 dos CORREIOS; Ofício número 1902/2019 (mil novecentos e
dois de dois mil e dezenove) da Fundação Nacional de Saúde. Grande
Expediente: Usando da palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho explicou
a apresentação de sua Indicação em relação ao pedido de poda as margens da
RJ – 230, trecho que segue de Purilândia a Santa Clara, pelo fato de um colega
residir em uma propriedade próxima a Santa Clara estar preocupado com a festa
que será realizada e fez essa solicitação. A outra Indicação foi solicitando a
doação de um prédio para a Associação para cães e gatos para ser feita a
castração desses animais. Outro pedido que o Vereador relatou que vem sempre
solicitando é a respeito da colocação de quebra mola na Localidade do Bate
Pau. Solicitando um aparte, o Vereador Josiel de Souza falou ser importante a
colocação desse quebra mola, pois já aconteceu um acidente com vítima fatal
nesta Localidade. O Vereador solicitou que também fosse colocado um quebra
mola próximo ao Clube Caça e Pesca de Porciúncula. O Vereador Fernando de
Souza Filho concordou que existem vários locais que tem a necessidade da
colocação de quebra molas. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva
Luquetti concordou com a necessidade de quebra mola na Bate Pau, próximo ao
Clube, como o Vereador Josiel de Souza falou e outros locais, mas o orador
alertou para que sejam pintados os quebra molas para melhor visualização. O
Vereador Fernando de Souza Filho concordou sobre a pintura dos quebra molas
para sinalização. Usando da palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller falou
a respeito dos banheiros públicos que chegaram a Santa Clara e agradeceu ao
Secretário de Obras e ao Prefeito Municipal. Relatou que as ruas estavam sendo
molhadas e solicitou que após a festa as ruas sejam lavadas. Relatou que o carro
fumacê ainda não passou em Santa Clara e citou que no Morro do Papagaio já
tem cinco casos. O Vereador Fernando de Souza Filho solicitando um aparte,
falou que esteve hoje com o Coordenador da Vigilância, Senhor Wagner
Tavares que informou que amanhã será levado o carro fumacê para passar no
Terceiro Distrito. A Vereadora Climeia Campos Müller falou ficar feliz pela
união dos Vereadores em prol da sede e dos Distritos. Sobre a retirada de
entulhos em Santa Clara, a Vereadora agradeceu e parabenizou os funcionários.
Comentou que as pessoas abandonam animais e hoje foram deixados seis
cachorrinhos e uma cadela na porta de sua casa. Em relação à festa de Santa
Clara, a Vereadora falou sobre a valorização dos cantores locais e que está
satisfeita com a programação incluindo o motocross. Usando da palavra, o
Vereador Fernando Antônio Miranda falou que uma senhora reclamou que ao
chegar à Policlínica não conseguiu uma ficha para ser atendida por um
ortopedista pelo fato de ser apenas três fichas. O Vereador Jefferson Antônio
Soares Moreira, solicitando um aparte, lembrou que um dia ao sair de
madrugada verificou as filas nos PSFs para marcação de fichas, em especial no
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PSF do Bairro Santo Antônio e no do Cristo Rei e que providências devem ser
tomadas. Foi sugerido que essas fichas fossem marcadas no dia anterior e outras
sugestões são faladas e devem ser seguidas. O Vereador Fernando Antônio
Miranda sugeriu que fossem marcadas na parte da tarde e solicitando um aparte,
o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou não entender o motivo da marcação
de fichas continuar sendo através de filas de madrugada desde outras
legislaturas. O Vereador Fernando de Souza Filho falou que fez a sugestão na
semana passada através de Projeto de Lei que Estabelece o agendamento
telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e/ou portadores de
deficiência, previamente cadastrados nas Unidades de Saúde do Município de
Porciúncula a fim de amenizar a vida desses munícipes. Falou achar uma
vergonha os cidadãos terem que ficar de madrugada nas filas para pegarem
ficha. Relatou que se o funcionário público, como os varredores, por exemplo,
tem que cumprir horário, os médicos também devem cumprir horário e não
simplesmente atender um número de fichas. O Vereador Josiel de Souza falou
que, em seu entendimento, três fichas por PSF são muito poucas fichas, ficando
dezoito fichas para serem atendidas na Policlínica. Deveriam ser no mínimo dez
fichas por cada PSF e o médico deve trabalhar como os demais. O Vereador
relatou que o Excelentíssimo Prefeito Municipal deve tomar atitudes junto aos
médicos. Dando continuidade, o Vereador Fernando Antônio Miranda
parabenizou o Prefeito Municipal por ter feito uma administração de gestão
pelo fato de fazer um convênio com a fundação nacional de saúde, onde serão
feitos poços artesianos no Bate-Pau, Purilândia e Caeté sem contrapartida do
Município. Falou que não deve ser feita administração política como ter sido
retirado o transporte escolar do Bairro Cristo Rei e atualmente a retirada de
dinheiro de educação e saúde como tem sido feito pelo Excelentíssimo
Presidente. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando de Souza Filho falou
que foi bem lembrado o fato de ter sido retirado o transporte escolar do Bairro
Cristo Rei e que vem cobrando sempre o retorno desta van. O Vereador
Fernando Antônio Miranda falou que o País somente irá melhorar com uma
melhor educação e saúde. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em
discussão única, em votação, Indicação de autoria do Vereador Fernando de
Souza Filho que solicita implantação de centro de atendimento para cães e gatos
em Porciúncula. Com a palavra, o autor informou que não está solicitando
abrigo para animais e sim um local para que seja procedida a castração, cuidado
de doenças e feridas por um breve período. 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
Fernando de Souza Filho que solicita poda das margens da RJ-230, no trecho
que segue de Purilândia a 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
Fernando Antônio Miranda que solicita benfeitorias para a estrada que dá
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acesso à rampa de vôo livre. 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 Jefferson Antônio Soares
Moreira que solicita acatamento de Anteprojeto de Lei que Altera o inciso II, do
§ único do artigo 92 da Lei Complementar número 070/2010. O autor procedeu
a justificativa de seu anteprojeto em relação a licença prêmio. 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 Edimar da Silva Luquetti que solicita calçamento da Rua Mauro
Alves Ribeiro, em Purilândia. 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 cesto de lixo próximo à Fazenda do Céu, em Santa Clara.
O autor falou sobre a necessidade desses cestos já solicitados pela Vereadora
Climeia Campos Müller. O Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira falou
que este pedido também é para a sede do Município. Com a palavra, a
Vereadora Climeia Campos Müller falou que existem cestos feitos de
casqueiros que podem ser feitos para serem colocados nestas localidades. 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 se exaltou um pouco em suas falas sobre fichas, pois aconteceu
há anos que sua filha necessitou de atendimento com um dentista e não
conseguiu devido ao número de fichas e acha um absurdo continuar esses fatos
com os munícipes. Falou que os médicos devem trabalhar de acordo com sua
carga horária. Relatou que o ponto eletrônico que será instalado é uma maneira
para regularizar essa situação. Registrou elogios ao Secretário Municipal de
Saúde por disponibilizar dois médicos para atendimento no P.U. Com a palavra,
o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou que estava junto ao
Vereador Fernando Antônio Miranda quando a senhora fez o comentário sobre
não ter conseguido atendimento e espera que o Secretário Municipal de Saúde
tome as devidas providências por ser uma pessoa muito competente. O
Vereador Fernando Antônio Miranda falou que dez fichas seriam ideais para
cada PSF. O Vereador Fernando de Souza Filho falou saber da grande
competência do Secretário de Saúde, entretanto o problema são os médicos. O
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira frisou que existem tantos médicos
bons como os ruins e citou o caso que o munícipe José Paulo relatou que um
médico chegou dez minutos antes na Policlínica e pelo fato de estar fechada ele
foi embora e não prestou atendimento naquele dia. O Vereador questionou se
algum funcionário chegar antes de seu horário na Prefeitura e estiver fechada se
iria embora. 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 três de junho de dois mil e dezenove, segunda-feira, às dezoito horas.
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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

