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Ata da Sexagésima Sétima Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em treze de
dezembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia treze de
dezembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Sexagésima Sétima 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, 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, das Atas das Sessões
Ordinárias realizadas nos dias seis e dez de dezembro de dois mil e dezoito. O
Senhor Presidente comunicou a redação final do Projeto de Lei Complementar
número oito de dois mil e dezoito oriundo do Executivo Municipal que Altera
os artigos sexto e sétimo da Lei Municipal número mil cento e trinta de mil
novecentos e noventa e um, atribuindo novo gabarito aos Distritos e dá outras
providências. Informou que a redação final permanecerá junto à Presidência
durante a Sessão Ordinária para recebimento de emendas de redação. Não
havendo emendas de redação, considerar-se-á aprovada a redação final proposta
e a matéria remetida à sanção. (Artigo duzentos e nove do Regimento Interno
da Casa). Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente:
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira
ao Professor Leandro Bazeth Levoni, pela aprovação em Primeiro lugar para o
Programa de Mestrado em Administração na FSU Flórida States; Indicação de
autoria da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita educador físico para
atender em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho
Zanirate que solicita dentista para atender na zona rural de Santa Clara; Ofício
SMG número 451/2018 (quatrocentos e cinquenta e um de dois mil e dezoito)
do Secretário Municipal de Gabinete; Ofício AGM número 076/2018 (setenta e
seis de dois mil e dezoito) do Advogado Geral do Município e Convite da
Escola Municipal Orlinda Veiga. Grande Expediente: Com a palavra, a
Vereadora Climeia Campos Müller registrou a votação a favor do Prefeito
Municipal e falou que o Município ganhou muito com essa decisão.
Continuando, a Vereadora solicitou que o Prefeito Municipal fizesse umas
visitas em Santa Clara, Terceiro Distrito. Lembrou de seu pedido para mutirão,
para tampar buracos e outras melhorias como retirada de terra e entulhos.
Solicitou desculpas caso tenha ofendido algum colega Vereador e desejou a
todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Com a palavra, o Vereador Wendel
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Godinho Zanirate agradeceu ao Secretário Municipal de Agricultura por atender
sua Indicação e fez considerações sobre seu pedido na presente sessão para
dentista atender na zona rural de Santa Clara. Usando da palavra, o Vereador
Fernando Antonio Miranda falou a respeito do Projeto de Lei sobre a CAPREM
para que haja segregação dos fundos financeiros e capitalizados. O Vereador
falou que toda vez que a folha da CAPREM ultrapassar o limite do arrecadado,
a CAPREM irá arcar com cinquenta por cento e a Prefeitura irá fazer um aporte
financeiro dos outros cinquenta por cento que não entra como gasto de pessoal
dando oportunidade de realizar concurso público. Relatou que o saldo atual
desta Caixa gira em torno de sessenta e um milhões. O Vice-Presidente assumiu
provisoriamente a Presidência. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza
Filho solicitou maiores informações sobre o projeto da CAPREM e o Vereador
Fernando de Souza Filho procedeu às explicações. O Vereador Fernando de
Souza Filho agradeceu a todos os Vereadores por esse período em que foi
Presidentes desta Casa e tentou fazer o melhor. Deixou sua solidariedade e
gratidão aos dois Vereadores que se candidataram para Presidente no próximo
biênio e falou que não haverá divisão na Câmara. Solicitando um aparte, o
Vereador Fernando Antonio Miranda falou que o Vereador que ganhar deve se
espelhar no Vereador Fernando de Souza Filho, que apesar do orador falar que
não votou nele para Presidente tudo o que requereu para dar entrada no
Ministério Público foi atendido. O Vereador Fernando de Souza Filho
agradeceu pelas palavras do Vereador Fernando Antonio Miranda e desejou boa
sorte e que o ganhador faça o melhor. Em relação à vitória do Prefeito no
Tribunal, o Vereador falou que foi retirado um peso das costas do Chefe do
Executivo e tem certeza que Deus sabe o que faz e fez o melhor para o
Município. O Vereador Fernando de Souza Filho reassumiu suas funções de
Presidente. Ordem do Dia: O Senhor Presidente convidou o Excelentíssimo
Prefeito Municipal para sentar junto à Mesa Diretora. Em tramitação especial,
em segunda discussão, em votação, o Projeto de Lei número 015/2018 (quinze
de dois mil e dezoito) emendado, 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
ordinária, em primeira discussão, em votação, o Projeto de Lei número
023/2018 (vinte e três de dois mil e dezoito) oriundo do Executivo Municipal
que Dispõe sobre a primeira atualização e revisão do Plano Plurianual para o
quadriênio de 2018/2021 (dois mil e dezoito/ dois mil e vinte e um) e dá outras
providências. Em votação foi aprovado por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em segunda 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. Em votação foi aprovado por unanimidade.
Em tramitação especial, em discussão única, em votação nominal, o Projeto de
Lei Complementar número 009/2018 (nove de dois mil e dezoito) oriundo do
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Executivo Municipal que Dispõe sobre a criação e funcionamento do
Departamento de Trânsito Municipal – DTM, revoga a Lei Complementar
número 089/2017 (oitenta e nove de dois mil e dezessete) e dá outras
providências. Em votação nominal, os Vereadores Carlos Aparecida, Wendel
Godinho Zanirate, Andrio José Peixoto Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti,
Josiel de Souza, Jefferson Antonio Soares Moreira, Climeia Campos Müller,
Fernando Antonio Miranda e Fernando de Souza Filho votaram favoravelmente
e o Projeto foi aprovado por unanimidade. Em tramitação especial, em
discussão única, em votação, o Projeto de Lei número 020/2018 (vinte de dois
mil e dezoito) oriundo do Executivo Municipal que Altera artigo 12 e 14 (doze
e quatorze) da Lei Municipal número 2.164/2015 (dois mil cento e sessenta e
quatro de dois mil e quinze) e dá outras providências. Em tramitação ordinária,
em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira ao Professor Leandro Bazeth Levoni, pela
aprovação em primeiro lugar para o Programa de Mestrado em Administração
na FSU Flórida States. 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 que
solicita educador físico para atender em Santa Clara. Em votação foi aprovada
por unanimidade com a subscrição de todos os Vereadores. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do Vereador Wendel
Godinho Zanirate que solicita dentista para atender na zona rural de Santa
Clara. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada
por unanimidade. O Senhor Presidente deu início à eleição da Mesa diretora
Biênio 2019/2020 (dois mil e dezenove/dois mil e vinte). Dando
prosseguimento à Sessão, o Senhor Presidente anunciou que a eleição será feita
por escrutínio secreto e maioria simples de votos, para a renovação da Mesa
Diretora biênio 2019/2020. O Senhor Presidente anunciou a composição das
chapas inscritas, sendo Chapa Um: Presidente – Jefferson Antonio Soares
Moreira; Vice-Presidente – Andrio José Peixoto Leal Zanirati e Secretário:
Fernando Antonio Miranda. Chapa Dois: Presidente – Edimar da Silva
Luquetti; Vice-Presidente – Fernando de Souza Filho e Secretário: Wendel
Godinho Zanirate. Foram convidados os Vereadores, um a um, para receber as
cédulas rubricadas pelo Presidente da Sessão, a fim de realizar a votação:
Vereador Carlos Aparecida; Vereador Wendel Godinho Zanirate; Vereador
Andrio José Peixoto Leal Zanirati; Vereador Edimar da Silva Luquetti;
Vereador Josiel de Souza; Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira;
Vereadora Climeia Campos Müller; Vereador Fernando Antônio Miranda e
Vereador Fernando de Souza Filho. Terminada a votação, o Senhor Presidente
convidou o Vereador Josiel de Souza e a Vereadora Climeia Campos Müller
para serem os escrutinadores para que possam acompanhar os trabalhos de
apuração. O Presidente retirou as sobrecartas da urna, fez a contagem dos votos
e anunciou que coincidiu com o número de votantes, as abriu uma a uma, lendo
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o conteúdo da cédula. Na apuração, o Secretário fez os devidos assentamentos,
proclamando em voz alta o resultado da apuração, sendo a chapa um cinco
votos e a chapa dois quatro votos. Concluída a apuração, o Senhor Presidente
declarou a chapa um eleita: Presidente – Jefferson Antonio Soares Moreira;
Vice-Presidente – Andrio José Peixoto Leal Zanirati e Secretário: Fernando
Antonio Miranda. Expediente Final: Usando da palavra, o Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Leonardo Paes Barreto Coutinho agradeceu a toda
manifestação de carinho e apoio que recebeu ao entrar nesta Casa devido a sua
absolvição pelo TER com sete votos a zero dando tranquilidade para trabalhar
em prol do Município. Registrou os parabéns à chapa vencedora e colocou-se à
disposição como sempre ficou de todos os Vereadores. Parabenizou o Vereador
Edimar da Silva Luquetti, um dos principais Vereadores dos últimos vinte anos,
com muitos serviços prestados em prol de Porciúncula. Enfim, parabenizou a
todos os Vereadores pela disputa democrática. Falou que o Vereador Fernando
de Souza Filho esteve à frente da Presidência em um ano muito difícil em
relação a recursos. Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares
Moreira agradeceu em primeiro a Deus e registrou os parabéns ao Prefeito
Municipal pela vitória no Tribunal. Parabenizou o Vereador e Presidente atual
Fernando de Souza Filho que não negou o pedido dos Vereadores seja na área
jurídica ou outras. Usando da palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti
falou ter sido uma eleição limpa e bem disputada e desejou que a nova Mesa
Diretora saiba conduzir bem os trabalhos junto ao Executivo visando sempre o
melhor para os Munícipes. Desejou uma boa gestão e agradeceu aos Vereadores
que votaram em sua chapa. Com a palavra, o Senhor Presidente agradeceu a
Deus por tudo o que tem feito em sua vida. Falou de sua missão árdua de ser
Presidente desta Casa e tentou fazer o melhor. Desejou sucesso à chapa
vencedora e parabenizou o Vereador Edimar da Silva Luquetti por ter lançado
sua chapa. Parabenizou o Excelentíssimo Prefeito Municipal pelo resultado
obtido e falou que ontem na Missa de Ação de Graças de formatura de sua filha
pediu a Nossa Senhora de Aparecida que intercedesse no resultado. Nada mais
havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às vinte horas e dez minutos, e o
Senhor Presidente anunciou que haverá Sessão Extraodinária dia vinte e um de
dezembro e desejou a todos um Feliz Recesso. 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

