
ATA Nº 111/15 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 23 DE MARÇO DE 2015.

Aos  vinte  e  três  dias  do mês de março  de 2015, às 19h07min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber,  realizou-se a 7ª
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°  110/2015.  Encerrada  a
discussão. Em votação  a Ata Ordinária n° 110/2015, a qual foi  aprovada,
com  ausência  do  Vereador  Osni  (11min03s  à  11min13s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (11min14s  à
17min28s).  2. ENTRADA NA CASA:  PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  03/2015,  que  declara  como
utilidade  pública  a  “Liga  Itapoaense  de  Futebol  -  LITA"  no  município  de
Itapoá/SC.  Após  a  leitura,  encaminha  o  referido  projeto  e  lei  para  as
Comissões  Permanentes  (29min36s  à  32min37s).  3.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
n.  14/2015,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria
competente,  envie  informações,  para  esta  Casa  de  Leis,  acerca  do
andamento da regularização da Gleba I e II, de autoria das Bancadas do
PSC,  PMDB  e  PP.  Em  única  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  n.  14/2015,  o  qual  foi
aprovado, com ausência dos vereadores Márcia, Carlito e Osni  (32min28s
à 35min47s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
n.  15/2015,  que requer  a  concessão de  Título  de  Cidadão Honorário  ao
Senhor  CELSO  ANTONIO  GOMES,  de  autoria  das  Bancadas  do  PR  e
PSDB.  Em única  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
única votação o Requerimento n. 15/2015, o qual foi  rejeitado por quatro
votos  contra  um,  com  ausência  dos  vereadores  Márcia,  Carlito  e  Osni
(35min49s  à  37min19s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n.  16/2015, que requer que o Poder Executivo,  através da
Secretaria competente, encaminhe para esta Casa de Leis cópia do quadro
de  vagas  de  cada  unidade  administrativa  e  a  respectiva  lotação  dos
servidores públicos municipais, previsto no artigo 23 da Lei Complementar
Municipal n. 44/2014, datada de 12.09.2014, de autoria das Bancadas do
PR e PSDB.  Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão.
Em única votação o Requerimento n.  16/2015,  o qual  foi  aprovado,  com
ausência dos vereadores Márcia, Carlito e Osni (37min25s à 39min22s). 4.
MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Moção n. 02/2015, que manifesta repúdio à edição e aprovação da Medida
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Provisória  n.  664/2014,  que  versa  sobre  a  supressão  de  Direitos
Trabalhistas, de autoria de todos os Vereadores. Em discussão a Moção.
Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Moção  n.  02/2015,  a  qual  foi
aprovada, com ausência dos vereadores Márcia, Carlito e Osni  (39min29s
à  45min29s).  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Indicação n. 51/2015, que indica ao Prefeito Municipal
que providencie a manutenção, bem como a roçada, do campo ao lado da
escola  Alberto  Speck,  no  Bairro  Saí  Mirim,  de  autoria  das  Bancadas  do
PMDB, PSC e PP; Indicação n. 52/2015, que indica ao Prefeito Municipal
que providencie a limpeza e manutenção da cabeceira da ponte do Rio Saí
Mirim,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.
53/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a notificação da
empresa Surbi para que a mesma realize a coleta de lixo no trecho a partir
dos bairros Braço do Norte e Saí Mirim até a divisa com São Francisco do
Sul, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 54/2015,
que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a  implantação  de  uma
caixa  de  capitação  (boca  de  lobo)  na  Rua  do  Peixe,  esquina  com  a
Travessa  Itapema,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação n.  55/2015, que indica ao Prefeito Municipal  que providencie a
construção  de  rampas  de  acesso  para  embarcações  de  pescadores
esportivos  e  artesanais,  no  Bairro  Pontal  do  Norte,  de  autoria  das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  56/2015,  que  indica  ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento,  da  Rua  Felipe  Schimidt  (Lei  n.  275/2004),  entre  a  Rua
Francisco Quintino Correa e a Rua Flamingo, no Balneário São José, de
autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  57/2015,  que
indica ao Prefeito Municipal  que providencie a manutenção,  bem como o
ensaibramento,  da  Rua  600  (Av.  Doutor  Jorge  Lacerda),  no  Balneário
Cambijú,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP  (45min30s  à
50min10s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 19h48min, 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, 23 de março de 2015.                         

                                           
  
        Daniel Silvano Weber                            Ernesto Policarpo de Aquino
                Presidente                                             Vice- Presidente
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