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Ata da Sexagésima Segunda Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em vinte e seis
de novembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e seis de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexagésima Segunda 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 dois de novembro de dois mil e
dezoito. Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente:
Moção de Pesar de autoria do Vereador Josiel de Souza aos familiares de
Charles Mansano Leite, pelo seu falecimento; Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati aos organizadores do Primeiro
Encontro de Trilheiros do Caeté, pelo excelente evento; Indicação de autoria da
Vereadora Climeia Campos Müller que solicita transferência de ponte para a
passagem perto da propriedade da Senhora Elena Marteline; Indicação de
autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita
ensaibramento de estradas vicinais em Santa Clara; Indicação de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita fisioterapeuta para atender
pacientes acamados; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho
Zanirate que solicita ensaibramento e aterro próximo à casa do Senhor Nato, em
Santa Clara; Ofício número 110/2018 (cento e dez de dois mil e dezoito) do
Presidente da CAPREM. Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador
Wendel Godinho Zanirate parabenizou pelo Primeiro Encontro de Trilheiros
ocorrido na Localidade do Caeté e agradeceu em nome dos organizadores aos
comerciantes pelo patrocínio e o Vereador falou que com esse encontro o
dinheiro será para ajudar na construção de um poço artesiano naquela
Localidade. Explicou que sua Indicação solicitando ensaibramento de estradas
vicinais em Santa Clara é porque a situação em alguns trechos está crítica,
como na Comunidade de São Mamede, na subida próximo à Igrejinha do Ouro
e na subida para a casa da Senhora Eunice Leal. Com a palavra, o Vereador
Edimar da Silva Luquetti falou que o mês de dezembro é festivo e deu sugestão
ao Poder Executivo que fizesse um mutirão na sede do Município e nos
Distritos pintando os meios fios e fazendo uma limpeza. Relatou que o pessoal
da limpeza faz um trabalho sério e árduo, entretanto não tem número suficiente
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de funcionários para o Município e Distritos. Solicitando um aparte, a
Vereadora Climeia Campos Müller falou que o último mutirão foi feito em
vinte e oito de março e que realmente o número de funcionários não é suficiente
para que a limpeza fique em dia. Retornando a palavra ao Vereador Edimar da
Silva Luquetti, o orador lembrou que chegando agora o final de ano deve
vencer o contrato da firma para o transporte escolar e solicitou união para que
os kombeiros de Porciúncula se organizem a fim de entrarem na licitação e,
caso a empresa do Município ganhe, seria melhor em relação até mesmo
econômico. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati parabenizou o Vereador Edimar da Silva Luquetti e falou que o convite
deve ser feito de maneira correta e solicitou orientação do Jurídico para que as
pessoas se organizem. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que
além do dinheiro circular dentro do Município, caso a firma daqui ganhe, o
valor também deverá ser menor. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou
não ter certeza do valor atualmente pago e o Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira lembrou que seria aproximadamente trezentos mil reais a mais do valor
do contrato anterior. O Vereador Fernando Antonio Miranda parabenizou o
Vereador Edimar da Silva Luquetti por explanar sobre este tema relatado e
informou que o valor foi aumentado em um real e dez centavos por quilômetro.
Usando da palavra, o Vereador Wendel Godinho Zanirate parabenizou o Padre
Thiago Linhares, de Porciúncula e o Padre Ivo, de Santa Clara pelo Cerco de
Jericó e destacou o grandioso trabalho e que pediu que Deus continue
abençoando para que no próximo ano essa corrente de oração seja ainda mais
fortalecida. Continuando, o Vereador fez relatos sobre suas Indicações
apresentadas, uma solicitando fisioterapeuta para atendimento domiciliar.
Solicitando um aparte, a Vereadora Climeia Campos Müller parabenizou o
Vereador pela sua matéria apresentada e falou que cresceu muito em Santa
Clara o número de pessoas acamadas que necessitam desse atendimento e
apenas um fisioterapeuta não consegue atender a todos. O Vereador Wendel
Godinho Zanirate concordou com as palavras da Vereadora Climeia Campos
Müller e solicitou que esse pedido seja atendido o mais rápido possível. A outra
Indicação é solicitando ensaibramento e aterro próximo à casa do Senhor Nato,
em Santa Clara, pois a situação está crítica e o Vereador aguarda providências
com material de boa qualidade. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em
discussão, em votação, Moção de Pesar de autoria do Vereador Josiel de Souza
aos familiares de Charles Mansano Leite, pelo seu falecimento, subscrita por
todos os Vereadores. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati aos organizadores do Primeiro
Encontro de Trilheiros do Caeté, pelo excelente evento. Todos os Vereadores
subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria da Vereadora Climeia
Campos Müller que solicita transferência de ponte para a passagem perto da
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propriedade da Senhora Elena Marteline. A autora fez sua justificativa e falou
que outros Vereadores também fizeram essa solicitação. O Vereador Edimar da
Silva Luquetti falou que no governo passado também fez esse pedido e foi
procurado um guindaste nesta região e não houve êxito, pois a ponte pesa mais
de vinte toneladas. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita
ensaibramento de estradas vicinais em Santa Clara. Todos os Vereadores
subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do Vereador Wendel
Godinho Zanirate que solicita fisioterapeuta para atender pacientes acamados.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita ensaibramento e
aterro próximo à casa do Senhor Nato, em Santa Clara. Com a palavra, a
Vereadora Climeia Campos Müller falou que o trabalho deve ser bem feito e
aguarda providências. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Expediente Final: O Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira lembrou de seu pedido a respeito do início das obras do
Parquinho. Nada mais havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às dezenove
horas e quinze minutos, marcando a seguinte para o dia vinte e nove 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

