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Ata da Sexagésima Sessão Ordinária
da Segunda Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Porciúncula,
realizada em doze de novembro de
dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia doze de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexagésima Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Legislatura
dois mil e dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo Senhor VicePresidente, Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira. Compareceram os
Senhores Vereadores: Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Edimar da
Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson Antônio Soares Moreira e Fernando
Antonio Miranda. Havendo número legal, o Senhor Presidente em exercício
declarou aberta a Sessão. Foi comunicada a disposição, para consulta, da Ata
da Sessão Ordinária realizada no dia oito de novembro de dois mil e dezoito.
Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente: Moção de
Aplausos à Senhora Clair Marques do Carmo, Assistente Social atuante no Lar
dos Velhos Antônio e Jacinta Schuwartz Vieira, pelo belo trabalho
desenvolvido; Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que solicita ao Presidente do CODESP coincidência de data de
pagamento dos funcionários de Porciúncula e de Natividade; Indicação de
autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita providência
para tampar os buracos na pavimentação da estrada que liga a localidade do
Bate-Pau ao centro de Porciúncula; Indicação de autoria do Vereador Jefferson
Antônio Soares Moreira que solicita reforma do asfalto da RJ 230 (duzentos e
trinta); Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
solicita intervenção do Prefeito quanto à data de pagamento dos funcionários
deste Município que prestam serviço no CODESP; Indicação de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita prolongamento do
horário de funcionamento do Centro Cultural; Indicação de autoria do Vereador
Josiel de Souza que solicita reparo na pavimentação asfáltica do Bairro Santo
Antônio; Decreto número 1.855/2018 (mil oitocentos e cinquenta e cinco de
dois mil e dezoito) do Prefeito Municipal. Grande Expediente: Com a palavra,
o Vereador Wendel Godinho Zanirate registrou seu pedido ao Ilustríssimo
Secretário Municipal de Obras que reveja a questão de iluminação pública do
Terceiro Distrito, Santa Clara. Relatou que foi à citada Secretaria e foi recebido
muito bem pelo Assessor José Luiz, e falou a respeito da iluminação da
Unidade Básica de Saúde de São Mamede e aguarda providências urgentes da
revisão e manutenção da rede elétrica. Falou também sobre o pedido de
melhorias da iluminação na Chácara Bom Jardim. Usando da palavra, o
Vereador Josiel de Souza procedeu a um agradecimento a empreiteira que está
trabalhando com a limpeza no Bairro Olívia Peres aproveitando a presença no
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Salão Nobre do encarregado, Senhor Euclides. Também agradeceu ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal pela boa vontade em atender aos
Vereadores. Agradeceu ao jovem Vitor, professor de Educação Física que
iniciou os trabalhos no Bairro Olívia Peres e que também iniciará nos demais
Bairros. Solicitou que esse trabalho também chegue ao Bairro Nossa Senhora d
Penha, pois apesar de não ter uma quadra estas aulas podem ser ministradas na
Pracinha. Solicitando um aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate falou
ficar feliz, pois após a insistência do Vereador Josiel de Souza, a limpeza do
Bairro Olívia Peres foi realizada. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando
Antonio Miranda falou que infelizmente suas Indicações não estão sendo
atendidas e citou o pedido de corte de uma árvore em frente ao Chiquinho da
Quitanda e falaram que a máquina estava arrumando há treze meses. Falou da
terra no Bairro Santo Antônio que foi retirada após quarenta dias a pedido de
outro Vereador. Retornando a palavra ao Vereador Josiel de Souza que falou
que a terra quando foi retirada foi a pedido do Vereador Fernando Antonio
Miranda demonstrando que o Prefeito Municipal também atende ao Vereador e
quanto ao outro pedido do Vereador Fernando Antonio Miranda para a poda da
árvore, o orador falou que irá dar apoio a fim de que se concretize essa
solicitação. Continuando, o Vereador falou que em janeiro o próximo
Presidente da República assumirá seu cargo e que a democracia deve sempre
existir e falou do momento eleitoral nesta Casa Legislativa para a Mesa
Diretora para o próximo biênio. Relatou que hoje existem duas chapas e os dois
candidatos a Presidentes conversam para demonstrar a existência da
democracia. Parabenizou o Vereador Fernando de Souza Filho por ter feito seu
papel como Presidente. Manifestou seu apoio ao Vereador Edimar da Silva
Luquetti para Presidente e falou que mantêm sua palavra e parabenizou o
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira pela sua candidatura, sendo duas
pessoas merecedoras. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio
Miranda lembrou que na ocasião votou contra a Mesa atual sendo oito votos
favoráveis contra um que foi o seu e mesmo assim tudo o que requereu do
Presidente foi atendido e não tem nada a reclamar do atual Presidente. O
Vereador Josiel de Souza falou que a política é feita dessa forma e por isso fez
agradecimento ao atual Presidente desta Casa. Usando da palavra, o Vereador
Edimar da Silva Luquetti falou para o encarregado da firma que está prestando
serviços ao Município, Senhor Euclides, que no início as ruas estavam melhores
na questão da limpeza e há uns dois meses começou a desejar. Falou que
conversou com o Excelentíssimo Prefeito Municipal e também encontrou com o
Encarregado da Firma a fim de entender a situação e foi esclarecido que a
máquina estava quebrada, mas que já retornaram os trabalhos. O Vereador
agradeceu ao encarregado da firma pelos esclarecimentos e pelo retorno dos
trabalhos, mas enfatizou que a responsabilidade é da firma para manter o
serviço em ordem. Continuando, o Vereador relatou que há vinte anos nessa
Casa não almejou ser Presidente, entretanto agora após conversas decidiu ser
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candidato a Presidente e enfatizou que a disputa está sendo democrática. Falou
que se for eleito tentará fazer uma administração transparente para os
Vereadores, os funcionários e o Município. Agradeceu o Vereador Josiel de
Souza por ter declarado o voto. Solicitando um aparte, o Vereador Carlos
Aparecida falou que por enquanto não assumiu compromisso e que sempre aqui
na Câmara o voto foi secreto. Relatou que foi abordado na rua sobre esse
assunto. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que realmente o voto é
secreto, mas os Vereadores que quiserem declarar o voto também não há
impedimento. O Vereador Wendel Godinho Zanirate assumiu interinamente a
Presidência. Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou
a respeito do Consórcio de Desenvolvimento da Saúde Pública, o CODESP,
firmado inicialmente pelos Municípios de Natividade e Porciúncula e agora
também por Varre-Sai. Falou de sua cobrança da convocação das pessoas que
passaram no Concurso e que hoje seu pedido é para que o salário dos
funcionários do CODESP seja feito todos no mesmo dia, quinto dia útil de cada
mês. Falou que sua Indicação apresentada na presente sessão foi justamente
para que o pagamento seja regularizado na mesma data para os funcionários de
Porciúncula e Natividade. Fez considerações sobre sua Indicação solicitando
melhorias na pavimentação da estrada que liga a localidade do Bate-Pau ao
Centro. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira reassumiu suas funções
de Presidente. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em segunda discussão,
em votação, o Projeto de Lei número 009/2018 (nove de dois mil e dezoito) de
autoria do Vereador Fernando de Souza Filho que Institui o Diploma Aluno
Destaque, para estudantes do 6º ao 9º (sexto ao nono) ano da rede municipal de
Educação, do Município de Porciúncula e dá outras providências. Em votação
foi aprovado por unanimidade. Em tramitação ordinária, em segunda discussão,
em votação, o Projeto de Lei número 010/2018 (dez de dois mil e dezoito) de
autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate Godinho Zanirate que Autoriza
o Município de Porciúncula a instituir programa de concessão de aparelhos
ortodônticos para crianças da rede pública municipal de ensino e dá outras
providências. Em votação foi aprovado por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos à Senhora Clair
Marques do Carmo, Assistente Social atuante no Lar dos Velhos Antônio e
Jacinta Schuwartz Vieira, pelo belo trabalho desenvolvido. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita ao Presidente do
CODESP coincidência de data de pagamento dos funcionários de Porciúncula e
de Natividade. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada
por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita
providência para tampar os buracos na pavimentação da estrada que liga a
localidade do Bate-Pau ao centro de Porciúncula. Todos os Vereadores
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subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita reforma do asfalto da RJ 230.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita intervenção
do Prefeito quanto à data de pagamento dos funcionários deste Município que
prestam serviço no CODESP. Todos os Vereadores subscreveram e em votação
foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em
votação, Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira
que solicita prolongamento do horário de funcionamento do Centro Cultural.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Josiel de Souza que solicita reparo na pavimentação
asfáltica do Bairro Santo Antônio. Todos os Vereadores subscreveram e em
votação foi aprovada por unanimidade. Expediente Final: Com a palavra, o
Vereador Wendel Godinho Zanirate registrou agradecimento a comunidade
evangélica de Santa Clara pelo acolhimento a um amigo que está passando por
um período de enfermidade, momento necessário da presença de amigos e da
palavra de Deus. Nada mais havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às
dezenove horas e quarenta minutos, marcando a seguinte para o dia vinte e dois
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.
Jefferson Antonio Soares Moreira
Presidente Interino

Wendel Godinho Zanirate
Secretário

