ATA Nº 179/12 DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 25 DE JUNHO DE 2012.

ANO

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2012, às 19h10min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
21ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara
Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
após a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:
1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 178/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 178/2012, a qual foi aprovada,
com ausência dos vereadores Joarez, Izaque e Osni (54seg à 1min06seg).
Solicita à Secretária que proceda à leitura das correspondências
(1min42seg à 11min19seg).
2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Emenda
Modificativa n°. 01/2012 ao Projeto de Lei n°. 12/2012 (altera a Lei
Municipal n°. 030/2001, que dispõe sobre a política de assistência
social do Município), que modifica o § 7° do art. 5°; Emenda
Modificativa n°. 02/2012 ao Projeto de Lei n°. 12/2012, que modifica o
inciso IV do art. 6°; Emenda Modificativa n°. 03/2012 ao Projeto de Lei
n°. 12/2012, que modifica o inciso VII do art. 6°; Emenda Modificativa
n°. 04/2012 ao Projeto de Lei n°. 12/2012, que modifica o inciso I do
art. 9°; Emenda Modificativa n°. 05/2012 ao Projeto de Lei n°. 12/2012,
que modifica o inciso II do art. 9°; e Emenda Aditiva n°. 06/2012 ao
Projeto de Lei n°. 12/2012, que adiciona o parágrafo único ao inciso I
do art. 9°. Em discussão as seis emendas. Encerrada a discussão. Em
única votação as seis emendas ao PLE n°. 12/2012, as quais foram
aprovadas, com ausência do Vereador Izaque (11min45seg à
27min26seg). Requer a inclusão na pauta da primeira votação do PLE
n°. 12/2012. Em deliberação o referido requerimento, o qual foi acatado
(27min40seg à 28min02seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura
da Projeto de Lei n°. 15/2012, que altera a Lei Municipal n°. 122/2007,
que dispõe sobre a criação do Condeb – Conselho Municipal de
Acompanhamento e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Em primeira
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discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
PLE n°. 15/2012, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Izaque (28min15seg à 34min30seg). Solicita à Secretária que proceda
à leitura da ementa do Projeto de Lei n°. 12/2012. Em primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
PLE n°. 12/2012, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Izaque (34min42seg à 38min20seg).
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do
Requerimento n°. 18/2012, que requer informações sobre a concessão
do serviço de transporte coletivo urbano e rural em nosso Município, de
autoria dos vereadores Daniel Silvano Weber, Joarez Antonio Santin e
José Maria Caldeira. Após as discussões, o Requerimento n°. 18/2012
é aprovado, com ausência do Vereador Izaque (38min35seg à
59min01seg).
4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação
n°. 81/2012, que indica que seja providenciada a manutenção da
iluminação pública do campo de futebol do bairro Itapema do Norte, de
autoria do Vereador José Maria Caldeira; Indicação n°. 82/2012, que
indica que seja providenciada a construção de uma pista de atletismo
no Centro Esportivo do Bairro Samambaial, bem como proceda à
manutenção daquele local, de autoria do Vereador José Maria Caldeira;
e Indicação n°. 83/2012, que indica que seja providenciado o
ensaibramento da Rua Tapiá, no balneário Jardim Pérola do Atlântico,
de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia. (59min35seg à
1h00min52seg).
5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a manutenção na valeta entre as
ruas Ângelo de Souza e Brasília, no Balneário Brasília (1h01min).
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, finalize a abertura da Rua Parajú, no Bairro
Pontal (1h01min32seg). Ainda, solicita que seja viabilizada junto à
Celesc a extensão de rede de energia elétrica na rua 04, quadra 08, no
Balneário Mariluz (1h02min25seg). VEREADOR MARCELO indica que
o Poder Executivo notifique a Empresa Brasmar para que mude a
posição dos refletores para o pátio desta, bem como para que
estacione melhor os caminhões, de preferência em filas
(1h03min30seg). VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie a disposição
de uma placa indicativa de entrada à Comunidade 1° de Julho, na
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Rodovia SC-415, bem como o ensaibramento de toda a extensão da
Estrada 1° de Julho (1h05min19seg). VEREADOR JEFERSON indica
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie o ensaibramento da Rua Rafael Contador, no Bairro
Itapema do Norte. (1h07min34seg). VEREADOR DANIEL indica que o
Executivo Municipal tome providência acerca dos alagamentos
recorrentes no cruzamento da Rua 520 com a Avenida Marechal
Floriano Peixoto, no Balneário Rainha (1h08min42seg). VEREADORA
MÁRCIA solicito que o Poder Executivo se atente aos prazos para
cumprir às condições estabelecidas nos incisos I, II e III do art. 2° da
Lei Municipal n° 394/2012, porquanto o prazo esgotar-se-á no dia
dezessete do corrente mês (1h10min). Ainda, indica a instalação de
placas de sinalização na Rodovia SC-415 indicativas de animais na
pista (1h15min).
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR
JEFERSON
(1h16min45seg
à
1h24min25seg).
VEREADORA MÁRCIA (1h24min35seg à 1h28min41seg). VEREADOR
MARCELO (1h28min50seg à 1h40min18seg). VEREADOR DANIEL
(1h40min38seg à 1h49min09seg).
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h59min, 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, 25 de junho de 2012.
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