ATA Nº 164/12 DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 6ª LEGISLATURA EM 26 DE MARÇO DE 2012.
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2012, às 19h05min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
8ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos, após leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso,
na seguinte ordem:
1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 163/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 163/2012, a qual foi aprovada,
com ausência da Vereadora Márcia. Justifica a ausência da Vereadora
Márcia pelo falecimento de seu pai. VEREADOR OSNI justifica a ausência
do Vereador Valdecir, que está em viagem. PRESIDENTE Solicita ao
Vereador Izaque que proceda à leitura das correspondências.
2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Vereador Izaque que proceda a leitura do
Projeto de Lei n° 06/2012, oriundo do Executivo, que autoriza o
Executivo Municipal abrir credito adicional especial. Após encaminha o
projeto às Comissões Permanentes em regime de urgência. Solicita ao
Vereador Izaque que proceda a leitura da Mensagem Retificadora n°
27/2012 ao Projeto de Lei Municipal n° 70/2011, que incorpora ao
vencimento dos servidores do magistério municipal, o percentual fixado
no artigo 1°, da Lei Municipal n° 130/2007, de 28 de março de 2007, e
altera a tabela do anexo VII, da Lei Municipal n° 075/2011, e dá outras
providências. Após encaminha o projeto às Comissões Permanentes
em regime de urgência. Solicita ao Vereador Izaque que proceda a
leitura do Projeto de Lei n° 04/2012, oriundo do Legislativo, que
denomina nome de via pública: “Rua Joaquim Peres”. Após encaminha
o projeto às Comissões Permanentes em regime ordinário. Solicita ao
Vereador Izaque que proceda a leitura do Projeto de Lei n° 05/2012,
oriundo do Legislativo, que denomina “Estrada Municipal das
Cachoeiras”. Após encaminha o projeto às Comissões Permanentes
em regime ordinário.
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3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Vereador Izaque que proceda a leitura da
Emenda Modificativa n° 01/2012, que modifica a ementa da Mensagem
Retificadora n° 26/2012 ao Projeto de Lei n° 03/2012, que
complementa o índice de revisão geral anual concede aumento nas
remunerações dos servidores públicos e subsídios dos agentes
políticos do município de Itapoá. Em única discussão a emenda.
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°
01/2012, à Mensagem Retificadora n° 26/2012, a qual foi aprovada,
com ausência do Vereador Valdecir e da Vereadora Márcia. Solicita ao
Vereador Izaque que proceda a leitura da Emenda Modificativa n°
02/2012, que modifica o art. 1° da Mensagem Retificadora n° 26/2012
ao Projeto de Lei n° 03/2012. Em única discussão a emenda.
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°
02/2012, à Mensagem Retificadora n° 26/2012, a qual foi aprovada,
com ausência do Vereador Valdecir e da Vereadora Márcia.
VEREADOR IZAQUE solicita inclusão da Redação Final da
Mensagem Retificadora n° 26/2012, para votação na presente reunião.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador
Izaque, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Izaque que proceda a
leitura do Projeto de Lei n° 68/2011, que fixa remuneração dos
secretários municipais de Itapoá/SC, para a gestão 2013/2016. Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira
votação o Projeto de Lei n° 68/2011, o qual foi rejeitado com voto
minerva. Solicita ao Vereador Izaque que proceda a leitura do relatório
de Vistas do Vereador Joarez à Mensagem Retificadora n° 25/2012 ao
Projeto de Lei Complementar n° 02/2011, que altera a Lei
Complementar Municipal n° 08/2004, e dá outras providências.
VEREADOR MARCELO solicita vistas ao projeto. PRESIDENTE
concede vistas ao projeto. Solicita que se oficie o Executivo para suprir
as dúvidas levantadas no relatório de vistas do Vereador Joarez.
Suspende a reunião por cinco minutos para impressão da Redação
Final da Mensagem Retificadora n° 26/2012. Reabre a reunião. Solicita
ao Vereador Izaque que proceda a leitura da Redação Final da
Mensagem Retificadora n° 26/2012. Em única discussão a Redação
Final. Encerrada a discussão. Em votação a Redação Final da
Mensagem Retificadora n° 26/2012 a qual foi aprovada com ausência
do Vereador Valdecir e da Vereadora Márcia.
5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR IZAQUE indica que se confeccione uma Moção de Pesar
pelo falecimento do pai da Vereadora Márcia. VEREADOR MARCELO
indica que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a implantação de um sistema de senhas prioritárias para
idosos, no atendimento do PA 24 horas. VEREADOR OSNI diz que
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verificou na ata da ultima reunião que o Vereador Daniel disse que
oficiou o Cartório Eleitoral solicitando que venham ao Município fazer
transferência de titulo eleitoral, solicita cópia do ofício enviado.
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON expressa seus sentimentos pelo falecimento
do pai da Vereadora Márcia. Comenta que na ultima sexta-feira houve
uma reunião da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
com alguns representantes do Executivo para discutir o projeto da
incorporação dos 13% ao salário dos professores. Diz que
provavelmente na próxima reunião ordinária tal projeto será votado.
VEREADOR DANIEL lembra que o projeto ainda não foi votado por
problemas técnicos, e não por falta de vontade do Legislativo.
VEREADOR JEFERSON comenta que esteve nas prévias do PMDB de
Garuva. Diz que a prévia foi um exemplo de democracia, que assim
que encerrou a prévia, os três pré-candidatos derrotados declararam
apoio ao vencedor. Diz que espera que seja desta forma no PMDB do
Município. VEREADOR MARCELO se declara favorável à incorporação
dos 13% ao salário dos professores. Lembra que existe um problema
na Lei n° 130/2007, já que ela só prevê a bonificação para o mês de
abril de 2007 e por todo esse tempo ter incidido contribuição ao IPESI
nesta bonificação. Comenta que a Lei que regulamenta a denominação
de Rua tem alguns problemas. Dá exemplo da Rua Oscar Niemeyer,
que não poderia ter esse nome, já que a Lei só permite a nomenclatura
das ruas com nome de pessoas já falecidas. Diz que as travessas da
rua da prefeitura estão prontas para receber o asfalto. Lembra que uma
das promessas de campanha era internet gratuita para quem tivesse o
IPTU em dia. Diz que a internet, o asfalto da Avenida Ana Maria
Rodrigues de Freitas, e a questão das máquinas já dão cerca de trinta
porcento de falta de cumprimento das promessas de campanha.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h33min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e
achada conforme, vai assinada pelo Secretário Geral e pela Mesa
Diretora.
Itapoá, 26 de março de 2012.
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