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Ata da Sexagésima Sexta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em dez de
dezembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia dez de dezembro
de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua
Sexagésima Sexta 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 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. Não houve aprovação de Ata.
Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente: Indicação
de autoria da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita realização de
treino funcional em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Edimar da
Silva Luquetti que solicita limpeza no trevo que dá acesso ao Caeté; Indicação
de autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti que solicita reparo em rede de
esgoto em Purilândia; Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto
Leal Zanirati que solicita cobertura de buraco na Avenida Santa Clara; Ofício
SMG número 442/2018 (quatrocentos e quarenta e dois de dois mil e dezoito)
da Assessora Especial de Gabinete; Ofício SMG número 443/2018
(quatrocentos e quarenta e três de dois mil e dezoito) da Assessora Especial de
Gabinete; Ofício número 133/2018 (cento e trinta e três de dois mil e dezoito)
do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos; Ofício número 243/2018
(duzentos e quarenta e três de dois mil e dezoito) da Secretária Municipal de
Educação. O Senhor Vice-Presidente assumiu provisoriamente a Presidência. O
Vereador Fernando de Souza Filho explicou que pelo fato da Secretaria
Municipal de Educação entregar somente sexta feira o nome dos alunos que
serão agraciados com o Diploma de Aluno Destaque, não foi possível fazer essa
homenagem para a penúltima sessão ordinária, conforme Projeto de Lei prevê.
Relatou que será feita em sessão extraordinária para dar tempo de confeccionar
os Diplomas. O Vereador Fernando de Souza Filho reassumiu as funções de
Presidente. Grande Expediente: Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira falou que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
fizeram uma Emenda para modificar uma parte referente a Subvenções.
Continuando, o Vereador cobrou do Secretário Municipal de Obras a limpeza
dos bueiros no Bairro Otávio Avellar. O Vereador solicitou uma consulta ao
IBAM para saber a respeito do pagamento do CODESP estar em datas
diferentes de Natividade para Porciúncula. O Senhor Presidente autorizou a
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consulta. Usando da palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda relatou
que a Prefeitura Municipal fez uma Audiência Pública sobre a PGV, entretanto
o Vereador relatou que não conseguiu dirimir todas as suas dúvidas.
Continuando, o Vereador relatou que há tempos o Poder Executivo envia
Projetos de valores de grande importância para esta Casa no final do ano
ficando com pouco tempo para análise. O Vice-Presidente assumiu
provisoriamente a Presidência. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza
Filho falou sobre a questão da van que leva os alunos do Bairro Cristo Rei para
a Creche e a Secretária Municipal de Educação falou que ano que vem este
transporte não continuará, pois não tem transporte para todas as crianças dos
demais Bairros. Falou que ao visitar moradores no Bairro Cristo Rei viu uma
mãe grávida, com outro filho ao colo para levá-lo à creche e entendeu que por
este e outros motivos este transporte não pode parar. O Vereador Fernando de
Souza Filho reassumiu suas funções de Presidente. Ordem do Dia: Em
tramitação especial, em primeira discussão, em votação, o Projeto de Lei
número 015/2018 (quinze de dois mil e dezoito) que recebeu Parecer Favorável
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização que analisou o aspecto
formal, mérito e as emendas do projeto oriundo do Executivo Municipal que
Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019 (dois
mil e dezenove). Em votação foi aprovado por unanimidade. Em tramitação
especial, em discussão única, em votação nominal, o Projeto de Lei
Complementar número 008/2018 (oito de dois mil e dezoito) oriundo do
Executivo Municipal que Altera os artigos 6º e 7º (sexto e sétimo) da Lei
Municipal número 1.130/1991 (mil cento e trinta de mil novecentos e noventa e
um), atribuindo novo gabarito aos Distritos e dá outras providências. Com a
palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira apresentou Emenda
Modificativa explicando que este Projeto somente altera o artigo sexto. Em
votação a Emenda Modificativa foi aprovada por unanimidade. Em votação
nominal, o Projeto emendado obteve votação nominal dos Vereadores Carlos
Aparecida, Andrio José Peixoto Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel
de Souza, Jefferson Antonio Soares Moreira, Fernando Antonio Miranda e
Fernando de Souza Filho votaram favoravelmente. O Projeto emendado foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Em tramitação especial, em discussão
única, em votação nominal, o Projeto de Lei número 013/2018 (treze de dois
mil e dezoito) oriundo do Executivo Municipal que Autoriza o Poder Municipal
implantar loteamento destinado a programa habitacional de interesse social, no
distrito de Purilândia, bem como emitir Termo de Concessão de Direito Real de
Uso dos lotes implantados e dá outras providências. Com a palavra, o Vereador
Edimar da Silva Luquetti agradeceu o Excelentíssimo Prefeito Municipal pela
apresentação deste Projeto a fim de regularizar a situação deste Loteamento.
Em votação nominal, os Vereadores Carlos Aparecida, Andrio José Peixoto
Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson Antonio
Soares Moreira, Fernando Antonio Miranda e Fernando de Souza Filho votaram
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favoravelmente. O Projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em
tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, o Projeto de Lei
número 011/2018 (onze de dois mil e dezoito) de autoria do Vereador Fernando
de Souza Filho que Autoriza o Poder Público Municipal a criar Abrigo
Municipal para Cães e dá outras providências. Com a palavra, o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira parabenizou o autor e falou que os membros
da Associação Anjinhos de Patinhas ficarão muito satisfeitos caso este Projeto
seja colocado em prática. O autor falou ser um projeto autorizativo cabendo a
sanção e execução por parte do Executivo. Em votação o Projeto foi aprovado
por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita
realização de treino funcional em Santa Clara. Essa Indicação foi retirada
devido à ausência da autora. Em tramitação ordinária, em discussão, em
votação, Indicação de autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti que solicita
limpeza no trevo que dá acesso ao Caeté. O autor falou ser simples a resolução
deste problema e aguarda providências. Em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti que solicita reparo em rede de
esgoto em Purilândia. 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 cobertura de buraco na
Avenida Santa Clara. 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 vinte minutos, marcando a
seguinte para o dia treze de dezembro 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

