
ATA Nº 110/15 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 16 DE MARÇO DE 2015.

Aos dezesseis dias do mês de março de 2015, às 19h02min, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 6ª 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°  109/2015.  Encerrada  a
discussão.  Em votação  a Ata Ordinária n°  109/2015,  a qual  foi  aprovada
(9min49s  à  10min02s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (10min03s  à  17min59s).  2. ENTRADA  NA  CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n° 02/2015, que declara como utilidade pública o “Rotary Clube de Itapoá"
no município de Itapoá/SC. Após a leitura, encaminha o referido projeto e
lei  para  as  Comissões  Permanentes  (18min08s  à  23min05s).  3.
REQUERIMENTO:   PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do  Requerimento  n.  08/2015,  que  requer  a  concessão  a  JOSÉ
SLUMINSKI,  nas  comemorações  deste  ano  de  2015,  no  aniversário  de
Itapoá, o Título de Cidadão Honorário do Município de Itapoá, pela criação,
no ano de 1992, do Hino de Itapoá, um dos símbolos de nosso Município,
eternizado na  letra  e  composição do  autor,  de  autoria  das  Bancadas  do
PSDB e PR.  Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão.
Em  única  votação  o  Requerimento  n.  08/2015,  o  qual  foi  aprovado
(23min06s  à  26min44s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n.  09/2015, que requer que o Poder Executivo,  através da
Secretaria  competente,  encaminhe  para  esta  Casa  de  Leis  cópia  do
contrato  de  aluguel  da  casa  alugada  para  a  Creche  na  localidade  Saí
Marim,  de autoria  das  Bancadas  do PR e PSDB.  Em única  discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n.
09/2015, o qual foi aprovado (26min45s à 29min43s). Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n. 10/2015, que requer que o Poder
Executivo,  através da Secretaria  competente,  encaminhe para esta  Casa
de Leis cópia, capa a capa, da Tomada de Preço nº 09/2014 e de todos os
aditivos,  de autoria das Bancadas do PR e PSDB .  Em única discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n.
10/2015, o qual foi aprovado (26min44s à 31min26s). Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n. 11/2015, que requer que o Poder
Executivo,  através da  Secretaria  competente,  informe esta  Casa de Leis
sobre  a  existência  de  um  cronograma  de  roçadas  referente  ao  Bairro
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Pontal
do
Norte,
de
autoria
das
Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC.  Em  única  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão.  Em única votação o Requerimento n.  11/2015,  o
qual  foi  aprovado  (31min28s  à  33min14s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  12/2015,  que  requer  que  o  Poder
Executivo,  através da  Secretaria  competente,  informe esta  Casa de Leis
sobre  a  possibilidade  de  confeccionar-se,  e  enviar  para  este  Poder,  um
projeto de lei regulamentando um local específico para o som automotivo,
de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC.  Em  única  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n.
12/2015, o qual foi aprovado (33min15s à 39min45s). Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n. 13/2015, que requer que o Poder
Executivo,  através da  Secretaria  competente,  informe esta  Casa de Leis
quanto a possibilidade de ser confeccionado, e enviado para este Poder,
um projeto  de  lei  específico  sobre  o  tráfego de  caminhões  no  perímetro
urbano  do  município  de  Itapoá,  substituindo  o  Decreto  Municipal  n°
1594/2012,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC.  Em  única
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o
Requerimento n. 13/2015, o qual foi  aprovado  (33min46s à 46min45s).  4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Indicação n.  44/2015, que indica ao Prefeito Municipal  que providencie a
colocação de  piso  nos pontos de ônibus,  em especial  na Avenida Celso
Ramos, próximo à Conveniência Pato Branco, de autoria das Bancadas do
PSC, PMDB e PP; Indicação n. 45/2015, que indica ao Prefeito Municipal
que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o  aterramento,  no  pátio  das
escolas  e  creches  municipais,  em especial  na  Escola  Municipal  Clayton
Almir Hermes, a qual hoje se encontra com o seu playground interditado,
necessitando de manutenção, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e
PP; Indicação n. 46/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie
o aterramento na quadra de vôlei e no campo de futebol da praça Vilmar
Kohler,  no  Balneário  Rainha  do  Mar,  bem  como  na  praça  do  Balneário
Paese  e  Samambaial,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação n.  47/2015, que indica ao Prefeito Municipal  que providencie a
definição de qual é a via preferencial e, assim, sinalize a via na esquina da
Rua  1100  com  a  Avenida  Brasil,  junto  ao  restaurante  Tikay,  Balneário
Paese, neste município de Itapoá, de autoria das Bancadas do PSDB e PR;
Indicação n.  48/2015, que indica ao Prefeito Municipal  que providencie o
conserto da tubulação que ocasionou um buraco na Rua Francisco Quirino
Corrêa,  esquina  com a  Rua Armindo Bueno,  neste Município,  de  autoria
das Bancadas do PSDB e PR; Indicação n. 49/2015, que indica ao Prefeito
Municipal  que  providencie  a  troca  de  uma  lâmpada  na  Rua  1950  (Rua
Granadinas)  entre  a  Avenida  Brasil  e  orla  da  praia,  de  autoria  das
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Bancadas do PR e PSDB; e da Indicação n. 50/2015, que indica ao Prefeito
Municipal que providencie a manutenção da Rua Saramonde, terceira rua
após a estação de tratamento de água, lateral da Rua Brasília, de autoria
das  Bancadas  do  PR  e  PSDB  (46min47s  à  52min36s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  MIGUEL  CARNEIRO  BRAZ  (54min18s  à  1h21min36s).
VEREADOR DANIEL (1h22min02s à 1h29min12s). VEREADOR CARLITO
(1h29min35s  à  1h38min07s).  VEREADORA  MÁRCIA  (1h39min13s  à
1h55min36s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h52min, 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, 16 de março 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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