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Ata da Sexagésima Quinta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em seis de
dezembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia seis de
dezembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexagésima Quinta Sessão Ordinária 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, 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 e
convidou o Vereador Fernando Antonio Miranda para assumir a Secretaria
Interinamente. Foi comunicada a disposição, para consulta, da Ata da Sessão
Ordinária realizada no dia três de dezembro de dois mil e dezoito. Foram
apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente: Ofício GP número
quatrocentos e trinta e sete de dois mil e dezoito do Prefeito Municipal; Moção
de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao Pastor
Bruno José da Silva, pelos Projetos “Eu mais um” e “Alcançando as Crianças”;
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira
ao Pastor Leonardo Bazeth, pelos Projetos “Eu mais um” e “Alcançando as
Crianças”; Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
que solicita providências para bloquear as entradas do Estádio Municipal;
Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira que solicita
limpeza e desobstrução de bueiros no Bairro Otávio Avellar; Indicação de
autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita conserto de
ar condicionado da Creche e Escola Maria Pudó Muruci; Ofícios SMG números
quatrocentos e trinta e oito e quatrocentos e quarenta de dois mil e dezoito da
Assessora Especial de Gabinete; Ofício Gabinete número trezentos e cinquenta
e nove de dois mil e dezoito do Secretário Municipal de Saúde e Ofício AGM
número setenta e cinco de dois mil e dezoito do Advogado Geral do Município.
Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador Josiel de Souza falou que está
chateado em ver as pessoas trabalhando e não recebendo da firma Fernandes e
Fernandes. Solicitou que fosse realizada uma Audiência Pública com
representante desta firma. Devido à falta de uma certidão desta firma a
Prefeitura não pode fazer o pagamento. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antonio Miranda falou que, em seu entendimento, essa firma não
deve ter reserva para pagamento de décimo terceiro, por que senão pagaria com
essa reserva, retirava a certidão e novamente reservaria para o décimo terceiro.
Se essa certidão for da Previdência Social, a dívida pode ser muito alta e a
Prefeitura somente pode efetuar o pagamento após a emissão dessa Certidão.
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O Vereador Josiel de Souza lembrou que na época em que o Vereador Fernando
Antonio Miranda foi Secretário ele resolvia mediante a Lei e os direitos.
Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que
segundo Willian Douglas cita: “Não se pode fazer bons negócios com pessoas
ruins.” Dando continuidade, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
parabenizou o Vereador Josiel de Souza por sua posição e solicitação de
explicações do representante desta firma. O Vereador Josiel de Souza retornou
falar que a Prefeitura Municipal somente pode pagar a firma se a documentação
estiver correta. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati perguntou se foi o primeiro mês que está atrasado e gostaria de saber o
motivo de agora esta Certidão não estar correta. O Vereador Josiel de Souza
falou achar que essa certidão é retirada mensalmente, mas que não saberia
responder com certeza. O Senhor Presidente acatou o pedido do Vereador Josiel
de Souza para que um representante da firma Fernandes e Fernandes venha a
esta Casa prestar esclarecimentos. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou
que esta firma está devendo dois meses segundo informações, e agora também
tem o décimo terceiro. O Vereador Josiel de Souza falou que as cobranças não
irão parar até que a firma faça os pagamentos. Usando da palavra, o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira registrou a cobrança do retorno da reforma
do Campo Municipal e antes desse fato, pois deve acontecer ainda a Licitação,
o Vereador apresentou uma Indicação solicitando bloqueio das entradas do
Estádio Municipal. Outra Indicação é para a limpeza e desobstrução de bueiros
no Bairro Otávio Avellar a fim de amenizar a situação deste Bairro quando as
chuvas fortes inundam este local. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio
José Peixoto Leal Zanirati falou que esta providência deve ser tomada com
urgência e parabenizou o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira por sua
Indicação. Usando da palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller registrou
agradecimento ao Prefeito Municipal por ter sido feita a retirada de terra,
entulho e ter feito o calçamento de uma rua em Santa Clara. A Vereadora falou
que ficou triste pelo fato da terra no Morro do Papagaio, em frente à casa do
Senhor Sebastião, mais conhecido por Sebastião “cat-cat” não ter sido retirada.
A Vereadora perguntou ao Assessor o motivo e foi respondido que o
maquinário estava quebrado. A oradora concordou que este serviço não pode
ser feito sem as máquinas. Lembrou que na Rua Jorino Paulo Murucci tem uma
estrada de terra que tem uma pedra que deve ser retirada e registrou este pedido.
Falou de um buraco no meio do asfalto próximo ao Caeté e solicitou que a
Defesa Civil tomasse as providências necessárias. Continuando, a Vereadora
Climeia Campos Müller solicitou uma academia para Santa Clara, pedido já
feito por outros vereadores. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando
Antonio Miranda falou que o ex-Secretário Municipal de Obras, conhecido por
Piquita comunicou ao atual Secretário quanto ao buraco no asfalto e solicitou
providências. A Vereadora Climeia Campos Müller falou que no mínimo uma
sinalização deve ser colocada. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José
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Peixoto Leal Zanirati agradeceu por lembrar sua Indicação solicitando academia
para Santa Clara e quanto mais Vereadores solicitarem a intenção é a melhoria
para o Município. Sobre o buraco no asfalto próximo ao Caeté, o Vereador
informou que foi colocado um galho para alertar os motoristas, mas que
providências devem ser tomadas. A Vereadora Climeia Campos Müller falou
que o conserto do ar condicionado da Creche e Escola Maria Pudó Muruci
solicitado pelo Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati é necessário.
Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira sugeriu
que antes que seja feita uma academia em Santa Clara, poderia ser solicitado
um educador físico para fazer treino funcional em áreas livres. A Vereadora
Climeia Campos Müller agradeceu a sugestão e falou que fará uma Indicação
nesse sentido. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em discussão, em
votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira ao Pastor Bruno José da Silva, pelos Projetos “Eu + 1” e “Alcançando
as Crianças”. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira
ao Pastor Leonardo Bazeth, pelos Projetos “Eu + 1” e “Alcançando as
Crianças”. O autor enfatizou o trabalho social das Igrejas de Porciúncula. Todos
os Vereadores solicitaram subscrever 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 bloquear as entradas do Estádio Municipal. Todos os Vereadores
solicitaram subscrever 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 limpeza e desobstrução
de bueiros no Bairro Otávio Avellar. Todos os Vereadores solicitaram
subscrever 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 conserto de ar condicionado da Creche e
Escola Maria Pudó Muruci. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão,
em votação, Indicação de autoria da Vereadora Climeia Campos Müller
solicitando retirada de uma pedra no final da Rua Jorino Paulo Muruci, em
Santa Clara. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Expediente Final: Nenhum Vereador desejou fazer
uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às
dezenove horas e trinta minutos, marcando a seguinte para o dia dez de
dezembro de dois mil e dezoito, segunda-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

