
ATA Nº 106/15 DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2015, às 19h05min, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 2ª Reunião
Ordinária do 3º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após a leitura de
um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso.  1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°  105/2015.  Encerrada  a
discussão. Em votação  a Ata Ordinária n° 105/2015, a qual foi  aprovada,
com  ausência  da  Vereadora  Márcia  (1min58s  à  2min13s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min14s  à
7min34s).  2. ORDEM  DO DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei Substitutivo n° 04/2014 ao Projeto de
Lei  n° 51/2014, que altera o anexo IV e V da Lei Municipal nº 075/2001,
que  dispõe  sobre  o  Estatuto  e  o  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  do
Pessoal  do  Magistério  Público  Municipal,  e  dá  outras  providências.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação
o  PLS  nº.  04/2014  ao  PLE  nº.  51/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com  voto
contrário do Vereador Carlito (8min14s à 22min13s).  3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
n.  03/2015,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria
competente,  encaminhe  para  esta  Casa  de  Leis  cópia  do  projeto  da
construção da praça do Balneário Itapoá, de autoria das Bancadas do PR e
PSDB.  Em única  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
única votação o Requerimento n. 03/2015, o qual foi aprovado (22min14s à
27min29s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n.
04/2015,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria
competente, encaminhe para esta Casa de Leis, informações sobre o valor
da folha de pagamento da Secretaria de Obras e o valor descriminado das
verbas  transitórias,  de  autoria  das  Bancadas  do  PR e  PSDB.  Em única
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o
Requerimento  n.  04/2015,  o  qual  foi  aprovado  (27min30s  à  31min40s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 05/2015,
que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,
encaminhe para esta  Casa de Leis  informações sobre os pontos de táxi
existentes e devidamente regulamentados neste Município, de autoria das
Bancadas do PSDB e PR. Em única discussão o requerimento. Encerrada
a  discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  n.  05/2015,  o  qual  foi
aprovado  (31min41s à 34min12s).  4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita
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ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 08/2015, que indica ao
Prefeito Municipal que providencie a implantação de três abrigos (ponto de
ônibus)  para  os  usuários  do  transporte  público,  na  Rua  Vasco  Nunes
Balboa, sendo um entre as Ruas 160 e 170, um entre as Ruas 250 e 260, e
um  entre  as  Ruas  330  e  340,  no  Bairro  Barra  do  Saí,  de  autoria  das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  11/2015,  que  indica  ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  realização  de  uma  inspeção  nos
ônibus  da  Empresa  Transita,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR;
Indicação  n.  12/2015,que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que providencie  o
conserto da boca de lobo localizada na esquina da Avenida Brasil  com a
Rua nº 1.630 (Rua do Cartório de Registro de Imóveis), Bairro Itapoá, neste
Município, de autoria das Bancadas do PSDB e PR; Indicação n. 13/2015,
que indica ao Prefeito Municipal que providencie a instalação, urgente, de
um ponto de ônibus na Avenida Pérola do Atlântico,  em frente ao portão
principal  de acesso à Escola Nereu Ramos, de autoria das Bancadas do
PSDB e PR; e da Indicação n. 14/2015, que indica ao Prefeito Municipal
que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua
Odonis  Bighi,  entre  a  Avenida  das  Margaridas  e  a  Avenida  Pérola  do
Atlântico, no Bairro São José II, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e
PP  (34min13s  à  38min38s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
CARLITO  (39min08s  à  45min24s). 6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h50min, e, para
constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai
assinada pela Mesa Diretora e pelo Secretário Geral. Itapoá, 09 de fevereiro de
2015.                                                             
         

        Daniel Silvano Weber                            Ernesto Policarpo de Aquino
                Presidente                                             Vice- Presidente

  
       Thomaz William P. Sohn                            Edson da Cunha Speck
          Primeiro Secretário                                Segundo Secretário

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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