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Ata da Quinquagésima Sétima Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em primeiro de
novembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia primeiro de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Quinquagésima Sétima 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, Wendel Godinho Zanirate, 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 nove de outubro de dois mil e
dezoito. O Senhor Presidente convidou a todos para entoarem o Hino a
Porciúncula. Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno
Expediente: Moção de Aplausos de autoria do Vereador Edimar da Silva
Luquetti a Mário Lúcio Souza Sueth Júnior, pelo bom serviço prestado no
caminhão caçamba, atendendo aos requisitos e colaborando para uma
Porciúncula Melhor; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Wendel
Godinho Zanirate à Senhora Creuziana Monteiro, pelos serviços prestados à
municipalidade; Indicação de autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda
que solicita corta e poda de árvores no Bairro Cristo Rei; Indicação de autoria
da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita pintura de quebra-molas em
Purilândia e em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Josiel de Souza
que solicita instalação de internet na Capela Mortuária; Indicação de autoria do
Vereador Fernando de Souza Filho que solicita conserto de caminhão usado na
coleta seletiva em Porciúncula; Indicação de autoria do Vereador Jefferson
Antônio Soares Moreira que solicita poda de vegetação no acostamento da
estrada que liga o Bairro Santo Antônio ao Bairro Nossa Senhora da Penha;
Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita
que as ruas de Santa Clara sejam lavadas; Indicação de autoria do Vereador
Wendel Godinho Zanirate que solicita reparos em estradas vicinais de Santa
Clara. Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira registrou elogio ao Presidente da Associação Estudantil de
Porciúncula, seu amigo Ricardo Sanches, que encerra em dezembro sua
Presidência e para presentear os associados isentou a mensalidade de um mês,
sendo fruto de um trabalho sério e responsável. Estendeu os elogios a toda a
equipe da AEP. O Vereador fez uma cobrança ao CODESP, pelo fato de ter
recebido uma denúncia de que estariam sendo contratadas pessoas para alguns
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cargos que devem ser chamados pelo concurso do CODESP. Outra cobrança
feita pelo Vereador foi a respeito da poda das árvores, em especial as da rua
Santa Rita que demorou tanto que os próprios moradores fizeram a poda das
árvores. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou
que as pessoas que estudam e se privam de muitas coisas para conseguir passar
em um concurso público espera que sejam respeitados e chamados para
começarem a trabalhar. A respeito da poda das árvores, o Vereador fala que
desde o ano passado solicita e a resposta é que está esperando a motopoda ser
consertada ou comprada. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva
Luquetti falou que na época em que o Vereador Fernando Antonio Miranda foi
Secretário Municipal de Fazenda o trabalho era feito em conjunto e fazia os
esclarecimentos quanto aos trabalhos. Falou que alguns serviços devem ser
destacados e em relação ao motopoda e a motosserra são reformas baratas e
rápidas que devem ser dadas prioridades. A fala do Vereador foi interrompida
pela falta de energia elétrica e esta Sessão foi encerrada às dezenove horas e dez
minutos, marcando a seguinte para o dia cinco 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

Wendel Godinho Zanirate
Secretário

