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Ata da Vigésima Quinta Sessão
Ordinária
da
Terceira
Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em vinte e sete
de maio de dois mil e dezenove.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e sete de maio
de dois mil e dezenove, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua
Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Legislatura dois mil e dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo
Senhor Presidente, Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira. 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 Antonio Soares Moreira e Fernando
Antônio Miranda. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão. Foi comunicada a disposição, para consulta da Ata da Sessão Ordinária
realizada em vinte e três de maio de dois mil e dezenove. Foram apresentadas as
seguintes matérias no Pequeno Expediente: Projeto de Lei de autoria do
Vereador Fernando de Souza Filho que Estabelece o agendamento telefônico de
consultas médicas para pacientes idosos e/ou portadores de deficiência,
previamente cadastrados nas Unidades de Saúde do Município de Porciúncula;
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda à
Senhora Lucideia Ramos da S. Santos, pelo excelente trabalho prestado como
Coordenadora da Casa Lar em Porciúncula; Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao médico Pediatra, Doutor Estael
Pereira dos Reis, pela excelência no atendimento às crianças porciunculenses;
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Josiel de Souza ao Sargento da
Polícia Militar, Luiz Carlos de Freitas, pelo serviço prestado; Indicação de
autoria do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita limpeza dos prédios
onde funcionava o matadouro e a garagem da Prefeitura; Indicação de autoria
do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita troca de lâmpadas no Bairro
Nova Caeté; Indicação de autoria do Vereador Josiel de Souza que solicita a
ACESSE instalação de internet no Bairro Barra de São Jorge; Indicação de
autoria do Vereador Josiel de Souza que solicita à Digital Net instalação de
internet no Bairro Barra de São Jorge; Indicação de autoria do Vereador
Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita reparos no calçamento de
diversas ruas do Município; Ofício número 088/2019 (oitenta e oito de dois mil
e dezenove) da Secretária Municipal de Educação; Ofício número 090/2019
(noventa de dois mil e dezenove) do Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos; Ofício número 091/2019 (noventa e um de dois mil e dezenove) do
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos; Indicação solicitando que o
Excelentíssimo Prefeito Municipal destine a arrecadação dos valores com as
barracas da festa do Santaclarense ausente para a própria Comissão de Festas a
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fim de aplicar verbas no Motocross e outras finalidades da Festa, de autoria dos
Vereadores Fernando Antônio Miranda e Andrio José Peixoto Leal Zanirati;
Indicação ao Secretário Municipal de Obras solicitando reforma da Capela
Mortuária de Santa Clara, de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate;
Projeto de Lei que Dá o nome de Henrique Citelli Braz a Pista de Skate que está
sendo construída no Bairro João Francisco Braz, de autoria do Vereador
Fernando de Souza Filho. Grande Expediente: Usando da palavra, o Vereador
Fernando Antônio Miranda fez comentários a respeito de uma resposta dada
pelo Secretário Municipal de Obras em relação à firma terceirizada para
serviços de iluminação pública. Falou sobre sua Indicação solicitando limpeza
na Usina Braz e o Vereador solicitou providências urgentes. Convidou os
Vereadores de Santa Clara para compartilharem a Indicação feita para a
destinação da arrecadação de valores das barracas para a própria Festa do
Santaclarense ausente. Com a palavra, o Vereador Josiel de Souza falou que
recebeu um recado do Excelentíssimo Prefeito Municipal que será calçada a
estrada da Barra e o orador ficou feliz do acatamento de seu pedido e dos
demais Vereadores. Solicitou que o Ilustríssimo Secretário de Obras fizesse os
quebra molas no momento em que estiver fazendo o calçamento. Também
pediu que o Secretário de Obras visitasse o Bairro Nossa Senhora da Penha para
verificar o calçamento daquele Bairro a fim de ser feita uma manutenção.
Reivindicou a colocação dos braços e as lâmpadas onde está faltando na estrada
da Barra. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva Luquetti
comentou a respeito do calçamento que de outras Legislaturas já cobrou a
terceirização de uma firma para este serviço, pois são muitas ruas que
necessitam de reparos e poucos funcionários. Uma vez que a retirada de lixo e
iluminação foram terceirizadas, o Vereador sugeriu que também fizesse para o
calçamento. Solicitando um aparte, o Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira falou que fez uma Indicação sobre calçamento e lembrou que no início
do governo quando chovia ficava muita água represada nas ruas do Bairro João
Braz e citou que na Rua Regina Brum Correa também necessita de muitos
reparos. O orador falou que tem cobrado o calçamento das Ruas Renato Citelli
e Afonso Gomes Pardal. Solicitando um aparte, o Vereador Carlos Aparecida
falou que em breve o calçamento da Barra será resolvido e o Vereador Carlos
Aparecida falou ficar feliz com esse pronunciamento. Deixou apelo ao
Secretário de Obras para que provisoriamente tampasse os buracos e o Vereador
Carlos Aparecida falou que será asfaltada a estrada. O Vereador Josiel de Souza
falou que é necessário este asfalto e espera esse trabalho provisório até a
concretização do asfalto. Lembrou que foi iniciado o trabalho no Bairro João
Francisco Braz e espera que termine em breve. Concordou que existe escassez
de funcionários na Prefeitura dificultando o trabalho e com a terceirização tende
a melhorar. Usando da palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
reforçou o pedido da Vereadora Climeia Campos Müller a respeito dos
banheiros públicos para a festa de Santa Clara. Elogiou a atuação do
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Ilustríssimo Secretário Municipal de Obras, Senhor Marcelo Mourão Rodrigues
por seu trabalho exercido com empenho. Solicitou o envio do carro fumacê para
Santa Clara, Terceiro Distrito e pediu a intercessão do Presidente desta Casa e
demais Vereadores. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho falou
que fez essa solicitação ao motorista da caminhonete faltando apenas a
liberação do coordenador da vigilância. O Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati agradeceu pela iniciativa do Vereador e companheirismo e solicitou
que chegue esse pedido ao Coordenador da Vigilância. Continuando, o orador
elogiou a atitude do Vereador Fernando Antônio Miranda em apresentar
Indicação sugerindo que a arrecadação das barracas seja revertida para a própria
festa de Santa Clara. Usando da palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho
fez considerações sobre suas Indicações esperando acatamento e providências
do Secretário Municipal de Obras. Comentou sobre os Projetos apresentados
sendo um a homenagem ao jovem Henrique Citelli denominando a Pista de
Skate com seu nome e o outro estabelecendo agendamento telefônico de
consultas médicas para pacientes idosos e/ou portadores de deficiência. O
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati assumiu as funções de Presidente.
Com a palavra, o Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira falou sobre
muitas ruas com deficiência no calçamento, entretanto falou ser sabedor da
pouca mão-de-obra na Secretaria de Obras esperando que com concurso público
seja sanado esse problema ou através de uma terceirização como sugerido pelo
Vereador Edimar da Silva Luquetti. Outra situação é a questão do RAS que
hoje os policiais iniciaram em Porciúncula, que é o Regime Adicional de
Serviço. Uma dupla de policiais oito horas por dia irão circular no Município
reforçando o policiamento nos horários de pico nos colégios e também no
Bairro Cristo Rei. Falou ser uma vitória, pois além de ser um acréscimo no
salário dos policiais traz uma segurança aos munícipes, aos comerciantes.
Prosseguindo, o Vereador falou que está encerrando o primeiro quadrimestre e
até o dia trinta tem que ser realizada a Audiência Pública do Poder Público e
que algumas pessoas estão questionando a data para realização do concurso e
explicou que está diretamente ligado com gastos com pessoal, informações que
deverão ser faladas nesta Audiência. Solicitou a presença da população.
Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antônio Miranda solicitou que esta
Audiência Pública fosse marcada para as dezessete horas no dia de Sessão para
facilitar a vinda dos Vereadores dos Distritos. O Vereador Jefferson Antônio
Soares Moreira acatou a sugestão e falou que será na quinta-feira às dezessete e
trinta horas. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira retornou às suas
funções de Presidente e deu início à Ordem do Dia: Em tramitação especial, em
regime de urgência, em discussão única, em votação, o Projeto de Lei número
002/2018 (dois de dois mil e dezoito) oriundo do Executivo Municipal que
Regula a Política Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de
Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. O Vereador
Fernando Antônio Miranda apresentou Emenda Modificativa número um de
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dois mil e dezenove aos artigos cinquenta e três e sessenta e sete. A Emenda foi
colocada em discussão e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
discussão do Projeto de Lei número dois de dois mil e dezoito emendado e em
votação foi aprovado por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão
única, em votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Fernando
Antônio Miranda à Senhora Lucideia Ramos da S. Santos, pelo excelente
trabalho prestado como Coordenadora da Casa Lar em Porciúncula. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção de Aplausos
de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira ao médico Pediatra,
Doutor Estael Pereira dos Reis, pela excelência no atendimento às crianças
porciunculenses. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em
votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Josiel de Souza ao
Sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos de Freitas, pelo serviço prestado.
Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita limpeza
dos prédios onde funcionava o matadouro e a garagem da Prefeitura. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Indicação de autoria
do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita troca de lâmpadas no Bairro
Nova Caeté. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em
votação, Indicação de autoria do Vereador Josiel de Souza que solicita à
ACESSE instalação de internet no Bairro Barra de São Jorge. Todos os
Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por unanimidade.
Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Indicação de autoria
do Vereador Josiel de Souza que solicita à Digital Net instalação de internet no
Bairro Barra de São Jorge. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão
única, em votação, Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares
Moreira que solicita reparos no calçamento de diversas ruas do Município.
Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Indicação solicitando que o Excelentíssimo Prefeito Municipal destine a
arrecadação dos valores com as barracas da festa do Santaclarense ausente para
a própria Comissão de Festas a fim de aplicar verbas no Motocross e outras
finalidades da Festa, de autoria dos Vereadores Fernando Antônio Miranda e
Andrio José Peixoto Leal Zanirati. Todos os Vereadores solicitaram subscrever
e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em
discussão única, em votação, Indicação ao Secretário Municipal de Obras
solicitando reforma da Capela Mortuária de Santa Clara, de autoria do Vereador
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Wendel Godinho Zanirate. Todos os Vereadores solicitaram subscrever e em
votação foi aprovada por unanimidade. Expediente Final: Com a palavra, o
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati parabenizou o empenho do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira pela sugestão da instalação do RAS
no Município. O Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira compartilhou essa
vitória com todos os Vereadores enfatizando a participação do Vereador
Fernando Antônio Miranda por ter conversado com o Coronel Melo do
Vigésimo Nono Batalhão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou esta Sessão às vinte horas e cinco minutos, marcando a seguinte para o
dia trinta de maio de dois mil e dezenove, 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

Fernando Antônio Miranda
Secretário

