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Ata da Quinquagésima Sexta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em vinte e
nove de outubro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
outubro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua
Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da
Legislatura dois mil e dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo
Senhor Presidente, Vereador Fernando de Souza Filho. Compareceram os
Senhores Vereadores: Carlos Aparecida, Fernando de Souza Filho, Andrio José
Peixoto Leal Zanirati, 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 cinco de outubro de dois mil e dezoito. O Senhor Presidente
convidou o Vereador Fernando Antonio Miranda para compor a Secretaria
Interinamente.
Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno
Expediente: Requerimento de autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti
que requer informação ao Pregoeiro da Prefeitura, acerca de processo referente
ao pregão para concessão de prestação e exploração de serviço público de
transporte coletivo municipal de passageiros do Município de Porciúncula;
Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
requer informação ao Secretário Municipal de Administração, acerca de
nomeações de cargos comissionados; Requerimento de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira que requer informação ao Secretário
Municipal de Administração, acerca de contratados por RPA; Moção de
Aplausos de autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti ao Primeiro Tenente
PM, Israel Marcos Silveira O. Barbosa; ao Subtenente PM, Carlos Henrique do
Nascimento Bittencourt; e ao Terceiro Sargento, Eduardo Soares Vita, pelo
excelente serviço prestado; Ofício SMG número 383/2018 (trezentos e oitenta e
três de dois mil e dezoito) da Assessora Especial de Gabinete e Ofício número
376/2018 (trezentos e setenta e seis de dois mil e dezoito) do Conselho Tutelar.
Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda
falou que já solicitou a retirada de terra das Ruas Salomão Reis e Possaves
Rodrigues no Bairro Santo Antônio e ainda não foi feita a retirada desta terra.
Argumentou se não seria uma perseguição e neste caso estaria atrapalhando aos
moradores daquelas ruas. Com a palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller
registrou os parabéns pelas melhorias feitas nas estradas de Santa Clara.
Elogiou a tranquilidade das pessoas no dia da votação e as pessoas que
trabalharam neste dia junto à Justiça Eleitoral. Falou de sua satisfação com os
resultados das eleições e que ficou feliz com o resultado do Presidente. Dando
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continuidade, a Vereadora falou sobre as providências que o Executivo deve
tomar em relação ao pedido de melhorias do meio fio da rua das casas
populares em Santa Clara e a retirada da terra do Morro do Papagaio. Falou
sobre a necessidade da poda das árvores em Santa Clara. Falou que na pracinha
tem uma paineira que falta pouco para os galhos encostarem no fio de alta
tensão. Com a palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que estando
quase encostando no fio de alta tensão o requerimento deve ser direcionado à
ENEL. Dando continuidade, a Vereadora Climeia Campos Müller agradeceu
pela explicação do Vereador Edimar da Silva Luquetti. A oradora falou a
respeito dos ônibus em Santa Clara, que foi anunciado que o horário retornou
conforme solicitação. A Vereadora falou que foi outra empresa que venceu e
infelizmente o trocador e motorista foram dispensados. Falou que lutou pelo
retorno da linha e jamais para tirar as pessoas de seus trabalhos. Solicitando um
aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou que também
solicitou muito o retorno do horário de ônibus e que agora as pessoas estão
reclamando por não terem sido convidadas a participar da licitação. Solicitando
um aparte, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que recebeu uma
denúncia em que a firma não foi convidada que estava a vinte anos fazendo essa
linha, segundo informações do dono desta empresa. O Vereador falou que deve
ser feito tudo dentro da Lei e que irá apurar essa informação e verificar se foi
tudo publicado certinho. A Vereadora Climeia Campos Müller perguntou se o
Prefeito Municipal pode indicar uma empresa sem fazer carta convite. O
Vereador Fernando Antonio Miranda falou que essa firma que já está há vinte
anos deveria receber convites e, em seu entendimento, quanto mais firmas
forem convidadas irá atender o interesse do Município. A Vereadora Climeia
Campos Müller falou que as pessoas estavam reclamando dos horários que não
estavam sendo cumpridos, mas que não havia nenhuma reclamação do
motorista e do trocador, pelo contrário, existiam elogios a seus serviços. Com a
palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira apresentou verbalmente
duas Indicações solicitando melhorias no calçamento da Rua Alberto Calvet e
da Rua Salomão Reis, rua próxima ao Tiro de Guerra. Relatou que ficou ciente
que os trabalhos de calçamento atualmente estão sendo feitos no Pólo
Industrial, local que também necessita de muitos reparos. O Vereador falou
sobre seus Requerimentos apresentados na presente sessão aguardando resposta
com urgência. Usando da palavra, o Vereador Josiel de Souza agradeceu ao
Prefeito Municipal por atender a alguns pedidos feitos constantemente. Falou
que resolveu ir até ao Prefeito Municipal, por sugestão dos demais Vereadores
para que os trabalhos começassem a fluir. O Vereador respondeu a Vereadora
Climeia Campos Müller que ainda não foram podadas as árvores, entretanto o
Excelentíssimo Prefeito Municipal falou que o motopoda está sendo consertado
e em breve será feita a poda das árvores do Bairro Olívia Peres. Continuando, o
Vereador registrou um pedido à Secretaria Municipal de Obras para que fosse
instalado um “guard rail” no Bairro Nossa Senhora da Penha na rua da

Câmara Municipal de Porciúncula
282
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cachoeirinha. O Vereador relatou que pode até mesmo com eucalipto tratado
com régua de curral pintado, mas que alguma providência deve ser tomada a
fim de evitar acidentes. Solicitou que o Secretário Municipal de Obras tapasse
os buracos existentes no Bairro Olívia Peres e que tenha sempre uma
manutenção. O Vereador relatou que votou no Haddad para Presidente e estava
torcendo pela vitória do PT, mas entende que cabe agora orar para que Jair
Bolsonaro tenha sabedoria e que Deus o proteja. Falou que a segurança do País
e ruim e que a do Rio de Janeiro é pior ainda. Agradeceu ao Secretário de
Agricultura por ter melhorado a estrada da Barra. Solicitando um aparte, o
Vereador Fernando Antonio Miranda parabenizou o Vereador Josiel de Souza
por desejar sucesso, pois algumas pessoas do PT estão falando que a
democracia está em risco. Perguntou ao Vereador Josiel de Souza se acha que o
Secretário Municipal é uma figura decorativa uma vez que o Vereador teve que
ir direto ao Prefeito Municipal. O Vereador Josiel de Souza falou acreditar que
o Secretário Municipal está lá para trabalhar, entretanto alguns ofícios e
Requerimentos não foram atendidos. E agradece pelo fato de hoje ter se
deparado com o pessoal da firma com a máquina batendo a grama e torce para
que o Secretário faça um bom trabalho visando o melhor para os munícipes.
Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que tem
recebido ligações reclamando da terra das Ruas Possaves Rodrigues e Salomão
Reis e como o problema do Vereador Josiel de Souza está sendo resolvido, o
Vereador solicitou sugestão para que o pedido dele também seja solucionado. O
Vereador Josiel de Souza relatou que alguns pedidos são esquecidos, portanto
deve ser importante fazer um Requerimento diretamente ao Secretário
Municipal. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que fará uma
reiteração de seu Requerimento, pois já havia solicitado. O Vereador Josiel de
Souza registrou pedido a Secretaria Municipal de Saúde para junto ao Prefeito
Municipal contratasse um professor de educação física para melhor utilizar as
quadras. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira parabenizou o Vereador
pela sugestão e falou existir muitos profissionais qualificados no Município. O
Vereador Josiel de Souza falou ser importante a prática de esportes utilizando
bem as quadras de esportes e também estendeu o pedido de professor de
Educação Física na Pracinha do Bairro Nossa Senhora da Penha, pois nesse
Bairro não tem quadra. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em discussão,
em votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Edimar da Silva
Luquetti ao Primeiro Tenente PM, Israel Marcos Silveira O. Barbosa; ao
Subtenente PM, Carlos Henrique do Nascimento Bittencourt e ao Terceiro
Sargento, Eduardo Soares Vita, pelo excelente serviço prestado. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovado por unanimidade.
Expediente Final: Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira procedeu a uma correção quanto ao nome da rua que solicitou para
correção no calçamento que ao invés de ser Rua Salomão Reis é a Rua
Francisco Gomes de Araújo no Bairro Boa Vista, perto do Tiro de Guerra. Nada
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mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou esta Sessão às dezenove
horas e vinte minutos, marcando a seguinte para o dia primeiro de novembro 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

Fernando Antonio Miranda
Secretário Interino

