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Ata da Quinta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Porciúncula,
realizada em primeiro de março de
dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e dez minutos do dia primeiro de março de
dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua Terceira
Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Legislatura dois mil e
dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo Senhor Vice-Presidente,
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira. Compareceram os Senhores
Vereadores: Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Andrio José Peixoto
Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson Antonio
Soares Moreira, Climeia Campos Müller e Fernando Antonio Miranda.
Havendo número legal, o senhor Presidente em exercício declarou aberta a
Sessão e convidou a todos para a execução do Hino a Porciúncula. Foi
comunicada a disposição, para consulta, da Ata da Sessão Ordinária realizada
no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito. Foram apresentadas as
seguintes matérias no Pequeno Expediente: Ofício GP número 044/2018
(quarenta e quatro de dois mil e dezoito) do Prefeito Municipal de Porciúncula;
Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
requer informação ao Secretário Municipal de Administração, acerca de
contratação por RPA; Requerimento de autoria do Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati que requer informação ao Setor de Licitação da
Prefeitura, acerca de concessão de transporte escolar; Moção de Aplausos de
autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao Jornal O Giro, pelo
trabalho jornalístico realizado em nossa cidade; Moção de Aplausos de autoria
do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati à Senhora Maria Aparecida
Magro, pelos serviços prestados à municipalidade; Indicação de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita poda de árvores em Santa
Clara; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita
reforma de escolas municipais de Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita averiguação da causa de
afundamento do asfalto na Rua César Vieira e posterior correção da
pavimentação; Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que solicita manutenção da rede elétrica de ruas em Porciúncula;
Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita
providências na rede de esgoto e de água pluvial no Loteamento São Judas
Tadeu, em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Edimar da Silva
Luquetti que solicita troca de lâmpadas em Purilândia; Indicação de autoria do
Vereador Edimar da Silva Luquetti que solicita limpeza de ruas de Purilândia;
Correspondência do Diretor de Relações Institucionais da ENEL. Grande
Expediente: Usando da palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
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registrou os parabéns à Senhora Maria Aparecida, conhecida por Cidinha, pelo
tempo trabalhado chegando agora o momento de sua aposentadoria. Dando
continuidade, o Vereador relatou que apresentou Requerimento para obter
informações a respeito da licitação ocorrida acerca de concessão de transporte
escolar, pois ficou sabendo que uma empresa de Campos que ganhou essa
licitação. O Vereador relatou que, se fosse possível o Executivo poderia rever
este fato. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou
que a parte de documentação seria verificada antes de abrir as propostas,
entretanto seria esperar a resposta ao Requerimento do Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati. O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou
aguardar esta resposta, pois os motoristas de kombis estariam muito
preocupados com essa situação. O Vereador Fernando Antonio Miranda
solicitou um adendo ao Requerimento a fim de solicitar quanto foi dado de
aumento no pagamento para cada quilômetro rodado. Solicitando um aparte, o
Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que ficou ciente desta Licitação e que
seria uma imensa preocupação. Relatou que não ficou ciente do dia desta
licitação e que gostaria que fosse mais bem divulgada e que não saberia se o
motivo da cooperativa de Porciúncula não ter ganhado foi falta de
documentação. Solicitando um aparte, o Vereador Josiel de Souza solicitou que
o Ilustríssimo Secretário Municipal de Administração, Senhor Adriano
Monteiro, presente no Salão Nobre viesse a esta Casa para fazer os devidos
esclarecimentos. Os Vereadores Andrio José Peixoto Leal Zanirati e Josiel de
Souza falaram que deveriam ser valorizadas as pessoas do local. O Vereador
Josiel de Souza falou que infelizmente quando se realiza licitação outras
pessoas de fora podem participar. Dando continuidade, o Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati falou que devido à chuva forte ocorrida em Santa Clara, a
água e lama invadiram muitas casas. Os moradores estariam revoltados, pois
providências deveriam ter sido tomadas em relação à canaletas, rede de esgoto e
rede de água pluvial, dentre outras. Usando da palavra, a Vereadora Climeia
Campos Müller falou que sua pauta seria a respeito da cooperativa de transporte
escolar que havia perdido licitação e iria aguardar o Secretário nesta Casa para
fazer os devidos esclarecimentos. Falou sobre a iluminação do Terceiro Distrito
onde melhorou na Rua da Creche e que estariam fazendo a troca. Solicitou a
retirada de um lixo próximo ao Salão Paroquial e da Sub Prefeitura. Solicitando
um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati sugeriu que fossem
colocados mais latões de lixo no Terceiro Distrito. A Vereadora Climeia
Campos Müller perguntou ao Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati se a
casa do tio dele que sofreu com essa última chuva se foi terra ou água que
entrou. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que
recebeu uma pesquisa em que falava que os Secretários que mais trabalham
seriam os Senhores Vitor José, de Cultura, João Batista de Obras e o Secretário
Municipal Senhor Saulo Reis. O Vereador estendeu os parabéns a esses três
Secretários devido ao índice desta pesquisa. Solicitando um aparte, o Vereador
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Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que a terra que desceu veio junto com
a enxurrada na casa de seu tio em Santa Clara. Falou que providências devem
ser tomadas com urgência. A Vereadora Climeia Campos Müller retornou ao
assunto da Creche em Santa Clara e deu uma sugestão para que as crianças
menores fossem levadas para a Escola Verônica Lira. Usando da palavra, o
Vereador Fernando Antonio Miranda relatou que escutou que a Agência dos
Correios de Porciúncula iria fechar e, caso este fato seja verdadeiro relatou que
providências devem ser tomadas. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da
Silva Luquetti falou que deve haver uma mobilização dos Vereadores junto ao
Executivo para que este fato não ocorra. Solicitando um aparte, o Vereador
Andrio José Peixoto Leal Zanirati concordou que a mobilização deve ser geral
incluindo os munícipes. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que
conversou a respeito da mudança de ponto de táxi, que não poderia ser feito,
pois a área que estariam solicitando seria particular. Com a palavra, o Vereador
Wendel Godinho Zanirate falou sobre sua felicidade, pois semana passada ao
conversar com o Excelentíssimo Prefeito Municipal, o orador foi informado que
o pessoal da parte elétrica iria amenizar a situação de Santa Clara em relação à
iluminação. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati pediu que o Vereador Wendel Godinho Zanirate ajudasse na cobrança
quanto à iluminação no campo de Santa Clara. O Vereador Wendel Godinho
Zanirate falou que acredita que em breve esta situação seria resolvida. Relatou
que os Vereadores de Santa Clara estariam unidos a favor dos motoristas de
transporte escolar. Fez considerações acerca de suas Indicações relatando ser
necessário o atendimento. Falou que um morador do Bairro Santo Antônio
antes de iniciar esta sessão, solicitou que o Vereador pedisse melhorias na
iluminação próxima a quadra deste Bairro. Com a palavra, o Vereador Edimar
da Silva Luquetti falou que ficou triste com a notícia do provável fechamento
da agência dos correios em Porciúncula devido à má administração, segundo o
Senhor Vereador. Relatou que esteve com o Ilustríssimo Secretário Municipal
de Obras reivindicando a respeito de melhorias na iluminação em Purilândia e o
Secretário pediu que o Vereador marcasse os postes que necessitariam da troca
de lâmpadas a fim da equipe elétrica tomar as devidas providências. Elogiou o
trabalho deste Secretário Municipal. Lembrou que antes os funcionários
mantinham o Segundo Distrito limpo e atualmente este quadro teria revertido e
solicitou melhorias. Enfatizou que a reclamação não seria sobre a limpeza
efetuada pelos varredores de rua, e sim pelos outros funcionários. Solicitando
um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que o Prefeito
Municipal de Porciúncula poderia se espelhar no Prefeito Municipal de Espera
Feliz, pois no decorrer das obras municipais o Prefeito se faz presente
estimulando os funcionários a trabalharem com mais afinco. O Vereador
Edimar da Silva Luquetti relatou que pelo fator tempo, o Prefeito de
Porciúncula poderia colocar uma pessoa competente para esta tarefa. O
Vereador Wendel Godinho Zanirate assumiu as funções de Presidente

Câmara Municipal de Porciúncula
28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

momentaneamente. Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira fez uma homenagem ao Jornal O Giro pelo trabalho realizado com
imparcialidade. Em relação à possível perda da Agência dos Correios de
Porciúncula, o Vereador relatou que não sabia e lembrou também sobre a linha
de ônibus com a empresa Bareza que muito falta estaria fazendo. Falou que
espera que a Agência dos Correios permaneça no Município. Fez considerações
sobre suas Indicações apresentadas. Em relação aos motoristas das kombis
escolares, o vereador relatou que as informações obtidas foram que o problema
seria na documentação e que ficaria triste pelo ocorrido. Com a palavra, o
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que quando o Secretário
vier à Tribuna prestar esclarecimentos, poderia ser feito um convite aos
interessados. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou ser pertinente
a sugestão do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati. Solicitando um
aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que o convite deveria ser
para os responsáveis pela cooperativa que iria representar todos os motoristas.
O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira concordou e dando continuidade
às suas falas, o Vereador relatou que desde quinze de fevereiro de dois mil e
dezessete faz cobranças para serem colocados redutores de velocidade para a
Rua César Vieira e João Francisco Bráz e lembrou da Rua Pedro Lopes de
Oliveira. Relatou que não deveria ser difícil a construção destes redutores, pois
em Natividade foram construídos recentes três redutores. O Vereador Jefferson
Antonio Soares Moreira retornou às suas funções de Presidente. Ordem do Dia:
Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção de Aplausos
de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao Jornal O Giro,
pelo trabalho jornalístico realizado em nossa cidade. Em votação foi aprovada
por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati à
Senhora Maria Aparecida Magro, pelos serviços prestados à municipalidade.
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 poda
de árvores 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 reforma de escolas municipais 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 Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita averiguação da causa
de afundamento do asfalto na Rua César Vieira e posterior correção da
pavimentação. 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 manutenção da rede elétrica de ruas em Porciúncula. Todos os
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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 providências na rede
de esgoto e de água pluvial no Loteamento São Judas Tadeu, 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 Edimar da Silva Luquetti que solicita troca de
lâmpadas em Purilândia. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. 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 limpeza de ruas de Purilândia. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Expediente Final: Com a palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati parabenizou a Prefeitura Municipal de Varre Sai, pois consertou a
ponte do Ribeirão do Valori em Santa Clara. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou esta Sessão às dezenove horas e cinquenta minutos,
marcando a seguinte para o dia cinco de março de dois mil e dezoito, segundafeira, 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 Interino

Wendel Godinho Zanirate
Secretário

