
ATA Nº 114/15 DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 06 DE ABRIL DE 2015.

Aos seis  dias  do mês de abril  de 2015, às 19h07min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 9ª 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,  a  qual  foi
aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Ordinária  nº  112/2015.  VEREADOR
GERALDO informa que os nomes do Primeiro e Segundo Secretários da
Mesa constam ao final da ata, para assinatura. Todavia, ambos não fazem
mais  parte  da  Mesa,  ante  a  aprovação  dos  Requerimentos  nº  17  e
18/2015.  PRESIDENTE  determina  o  sobrestamento  da  aprovação  da
referida  Ata,  para  correção.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  nº
113/2015.  VEREADOR GERALDO informa que há o mesmo erro na Ata
nº 113/2015. PRESIDENTE da mesma forma, determina o sobrestamento
da aprovação da referida Ata, para correção (14min27s à 15min51s). Com
fundamento no art.  31 do Regimento Interno, abre as inscrições para o
cargo de Primeiro Secretário da Mesa. Como não houve nenhum inscrito,
nomeia Secretário  ad hoc o Vereador Osni.  VEREADOR OSNI  coloca à
disposição  tal  nomeação.  PRESIDENTE  ante  a  negativa  do  Vereador
Osni, nomeia Secretário ad hoc o Vereador Jocélio. Solicita ao Secretário
que proceda à leitura das correspondências (17min36s à 30min50s). Após
a leitura, faz o reencaminhamento de todos os projetos de lei que estão
em tramitação na pauta às Comissões Permanentes, haja vista sua nova
composição (31min15s à 32min29s). 2. REQUERIMENTO: PRESIDENTE
solicita ao Secretário  ad hoc que proceda à leitura do Requerimento n.
20/2015,  que  requer  a  concessão  de  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  ao
senhor  Marcos  Antonio  Fontana,  professor  aposentado  da  Rede  de
Ensino  Estadual  e  Municipal  de  Itapoá/SC,  de  autoria  da  Vereadora
Márcia  Regina  Eeggert  Soares.  Em  única  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n. 20/2015, o
qual foi aprovado  (32min33s à 35min32s).  Solicita ao Secretário  ad hoc
que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  21/2015,  que  requer  a
concessão  de  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  à  senhora  Sônia  Maria  da
Silveira,  Professora  e  Orientadora  Educacional  da  Rede  Municipal  de
Ensino  de  Itapoá/SC,  de  autoria  do  Vereador  Osni  Ocker.  Em  única
discussão o requerimento.  Encerrada a discussão.  Em única votação o
Requerimento n. 21/2015, o qual foi aprovado (35min33s à 38min18s). 3.
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MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  ad  hoc que  proceda  à
leitura  da Moção n. 03/2015, que aplaude e congratula os jovens atletas
itapoenses Ryan Cordeiro e Hedieferson Júnior os quais fizeram história
na  badalada  Praia  do  Santinho,  em  Florianópolis,  bem  como  o  seu
professor e atleta Gabriel Castigliola, que disputou a 2ª Etapa Brasileira
de Surf, e os atletas Ryan e Hedieferson, que disputaram uma das mais
concorridas Etapa Estadual do Surf Catarinense, na categoria iniciantes,
ambas  etapas  ocorridas  nas  datas  de  20  e  21  de  março  de  2015,  de
autoria de todos os Vereadores. Em única discussão a moção. Encerrada
a discussão. Em única votação a Moção n. 03/2015, a qual foi  aprovada
(38min22s  à  53min27s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  ad  hoc que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n.  63/2015,  que
indica ao Prefeito Municipal  que providencie a implantação de manilhas
na Rua Antonio Francisco de Andrade, n. 747, no Bairro Samambaial, de
autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.  64/2015,  que
indica ao Prefeito Municipal  que providencie a implantação de manilhas
na Rua Flamingo, em frente ao número 574, no Balneário São José, de
autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.  65/2015,  que
indica ao Prefeito Municipal que providencie a limpeza do rio Mendanha,
de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 66/2015, que
indica ao Prefeito Municipal que providencie a manutenção da Rua João
Horácio  Vieira,  em  toda  a  sua  extensão,  de  autoria  das  Bancadas  do
PSDB e PR; Indicação n. 67/2015, que indica ao Prefeito Municipal que
providencie a troca de lâmpada queimada no poste em frente ao único
portão  de  acesso  da  Escola  de  Educação  Básica  Nereu  Ramos,  que
atende cerca de 400 alunos, no horário noturno, diariamente, de autoria
das Bancadas do PSDB e PR; e da Indicação n. 68/2015, que indica ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  limpeza  das  valas  próximas  ao
mercado Speck, na comunidade do Saí Mirim, bem como a substituição
da tubulação, desde a pracinha em frente à Escola Municipal do Saí Mirim
até a referida vala, em frente ao mercado de Moacir Speck, de autoria das
Bancadas  do  PSDB  e  PR  (54min12s  à  59min49s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  THOMAZ  (1h00min03s  à  1h06min35s).
VEREADORA  MÁRCIA  (1h07min14s  à  1h12min26s).  VEREADOR
DANIEL (1h12min44s à 1h18min38s). VEREADOR THOMAZ convoca os
vereadores membros das Comissões Permanentes para participarem da
Reunião  das  Comissões  na  data  de  amanhã,  às  9h30min  da  manhã
(1h18min57s  à  1h21min02s).6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados
os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h15min, e, para constar, foi
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lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada
pela Mesa Diretora e pelo Secretário Geral. Itapoá, 06 de abril de 2015.
                            

                 
        Daniel Silvano Weber                            Ernesto Policarpo de Aquino
                Presidente                                             Vice- Presidente

Jocélio Pinheiro
Secretário ad hoc

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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