
ATA Nº 112/15 DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 30 DE MARÇO DE 2015.

Aos trinta dias do mês de março de 2015, às 19h, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber,  realizou-se a 8ª 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° 111/2015.  VEREADORA
MÁRCIA requer  o  sobrestamento  da  votação  da  referida  ata,  para
correção  de  alguns  erros.  PRESIDENTE  pedido  acatado  (1min47s  à
2min11s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (2min12s  à  11min56s).  2. ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR ERNESTO  solicita  a  dispensa  da  leitura  dos  projetos  que
estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  coloca  em deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Ernesto,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei
Complementar  n°  01/2015,  que altera a Lei  Complementar  Municipal  nº
08/2004,  que  criou  a  nova  estrutura  administrativa  no  Poder  Executivo
Municipal, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 04/2015, que altera
a Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Cargos e Carreiras do Poder Executivo do município de Itapoá; Projeto de
Lei  n°  05/2015,  que  altera  a  Lei  Municipal  nº  161/2003,  que  dá
denominação à via pública; Projeto de Lei n° 06/2015, que dispõe sobre a
desafetação e incorporação aos bens de uso especial da área da Praça
"D" do Balneário Brandalize; Projeto de Lei n° 07/2015, que altera a Lei
Municipal  nº  343/2011,  que  cria  o  Conselho  Municipal  do  Idoso,  e  dá
outras providências; Projeto de Lei n° 08/2015, que altera a Lei Municipal
nº 175/2008, dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 09/2015, que
altera a Lei Municipal nº 182/2008, que dispõe sobre o Conselho Tutelar,
e dá outras providências. Após a leitura, encaminha os referidos projetos
de lei para as Comissões Permanentes, sendo os PL nº 06 e 09/2015 em
regime  de  urgência  (12min57s  à  17min18s).  3.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n.  17/2015, Vereador Edson, com fundamento no art.  28,
inciso  III,  do  Regimento  Interno,  requer  a  renúncia  do  cargo  de  2º
Secretário da Mesa Diretora desta Câmara de Vereadores, de autoria do
Vereador  Edson da Cunha Speck.  Em única discussão o requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n. 17/2015, o
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aprovado  (17min20s à 18min56s).  Solicita ao Secretário  que proceda à
leitura  do  Requerimento  n.  18/2015,  Vereador  Thomaz,  com  aparo  no
artigo  28,  III,  do  Regimento  Interno,  requer  a  renúncia  do  cargo  de  1°
Secretário da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores deste Município,
de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. Em única votação o
Requerimento  n.  18/2015,  o  qual  foi  aprovado (19min03s  à  21min47s).
Até o preenchimento do cargo de Secretário da Mesa Diretora, procede à
leitura do  Requerimento n.  19/2015, que requer que o Poder Executivo,
através da Secretaria competente, envie informações, para esta Casa de
Leis, sobre todos os procedimentos adotados no atendimento ocorrido no
Pronto Atendimento 24 horas (PA) com a paciente Leonete do Santos, nos
dias 14, 16, 17, 18 e 19 de março do corrente ano, de autoria do Vereador
Thomaz  Willian  Palma  Sohn.  Em  única  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n. 19/2015, o
qual  foi  aprovado  (21min55s à 24min30s). Convoca os vereadores para
reunião  extraordinária  na  próxima  quarta-feira,  dia  1º  de  abril,  às  20
horas,  para  eleição  dos  membros  das  Comissões  Permanentes
(24min51s à 56min58s).  4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE procede à leitura
da Indicação n. 58/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie
o conserto da manilha que está quebrada, situada na Rua 800, esquina
com a Rua do Príncipe, em frente à cancha do Lemonie, em Itapema do
Norte,  neste  Município,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR;
Indicação n. 59/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a
manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua  580,  no  Balneário
Cambijú,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB e  PP;  Indicação  n.
60/2015, que indica ao Prefeito Municipal  que providencie a construção
de um rancho de pesca para os pescadores da Figueira  do Pontal,  de
autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.  61/2015,  que
indica ao Prefeito Municipal que providencie a manutenção, bem como o
ensaibramento, da Rua 120, na Barra do Saí, de autoria das Bancadas do
PSC,  PMDB  e  PP;  a  da  Indicação  n.  62/2015,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal  que providencie,  com a máxima urgência,  o manilhamento na
Rua Izabel Cabral Borges, rua esta da Escola Monteiro Cabral, no Bairro
Pontal do Norte, de autoria das Bancadas do PP, PMDB e PSC (57min02s
à  1h00min25s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  CARLITO
(1h01min47s  à  1h06min03s).  VEREADORA  MÁRCIA  (1h06min22s  à
1h25min49s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h27min, e, para constar, foi lavrada a
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa
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Diretora e pelo Secretário Geral. Itapoá, 30 de março de 2015.
                            

                 
        Daniel Silvano Weber                            Ernesto Policarpo de Aquino
                Presidente                                             Vice- Presidente

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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