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Ata da Sexta Sessão Extraordinária da
Segunda Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Porciúncula,
realizada em vinte e um de dezembro
de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia vinte e um de
dezembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexta Sessão Extraordinária da Segunda Sessão Legislativa da Legislatura
dois mil e dezessete/dois mil e vinte. A Sessão foi presidida pelo Presidente
Vereador Fernando de Souza Filho. Compareceram os Senhores Vereadores:
Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Fernando de Souza Filho, Andrio
José Peixoto Leal Zanirati, Josiel de Souza, Jefferson Antônio Soares Moreira e
Fernando Antonio Miranda. Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão. Ordem do Dia: Em tramitação especial, em discussão
única, em votação o Projeto de Lei número vinte e cinco de dois mil e dezoito
que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porciúncula para o
exercício financeiro de dois mil e dezenove. Em votação foi aprovado por
unanimidade. Em tramitação especial, em discussão única, em votação o
Projeto de Lei número vinte e quatro de dois mil e dezoito que Dispõe sobre o
mandato e eleição da CASP e dá outras providências. Com a palavra, o
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira frisou que houve uma votação no
Conselho da CASP e esta modificação foi aprovada. Em votação o Projeto foi
aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Leonardo Paes Barreto Coutinho
que agradeceu a Câmara Municipal por esta reunião extraordinária que
diferente de outros Municípios sem custo extra. Falou sobre os Projetos que
entraram em tramitação neste dia, como o do estágio que desde ano passado a
Prefeitura vem oferecendo estágio para os alunos que estão cursando último ano
de seus cursos na faculdade. Relatou que este Projeto regulariza o estágio não
obrigatório com uma pequena remuneração. Agradeceu aos Vereadores pela
aprovação deste Projeto. Fez relatos a respeito da Planta Genérica de Valores a
fim de que o Município tenha uma regra clara para dar a cada munícipe seus
direitos e obrigações e falou que a cobrança do IPTU após a aprovação da PGV
terão como principais beneficiários os bairros mais carentes. Falou sobre a
aprovação da Lei visando a colocar datas de eleições da CASP e CAPREM na
mesma data. Continuando, o Vereador falou sobre a discussão do Orçamento do
Município com algumas modificações e plano plurianual foi rejeitado mas,
volta em fevereiro por conta destas mudanças no Orçamento. O Excelentíssimo
Prefeito Municipal agradeceu a todos e espera que em dois mil e dezenove
venha muitas realizações e desejou um Feliz Natal e uma confraternização sadia
de fim de ano. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente desejou a todos
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e encerrou esta Sessão às dezenove
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horas e cinquenta minutos. 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

