
ATA Nº 115/15 DA 10ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 13 DE ABRIL DE 2015.

Aos treze dias do mês de abril  de 2015, às 19h03min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 10ª 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  justifica a ausência do Vereador Edson,  o qual  passou por
uma  cirurgia  na  última  sexta-feira  e  encontra-se  hospitalizado,  em
recuperação  (2min16s  à  2min26s).  Em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°
112/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Edson.  Em
discussão a Ata Ordinária n° 114/2015, a qual foi aprovada, com ausência
do Vereador  Edson.  Em discussão a Ata Extraordinária  n°  113/2015,  a
qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Edson  (2min29s  à
3min29s). Pergunta se algum vereador quer se inscrever para o cargo de
Primeiro Secretário da Mesa. Como não houve nenhum inscrito, nomeia
Secretário  ad  hoc o  Vereador  Thomaz,  após  negativa  dos  vereadores
Osni e Geraldo. Solicita ao Secretário  ad hoc  que proceda à leitura das
correspondências  (3min18s  à  18min29s).  2. ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR ERNESTO  requer a dispensa da leitura dos projetos de lei
que  estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Ernesto,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário  ad hoc que proceda à leitura da ementa do  Projeto de Lei n°
10/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional
suplementar por anulações totais de dotações; Projeto de Lei n° 11/2015,
que revoga a Lei Municipal nº 104/1995; Projeto de Lei n° 12/2015, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  proceder  a  alienação  de  bens
móveis inservíveis, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 13/2015,
que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial
por anulações de dotações; Projeto de Lei  n° 14/2015, que altera a Lei
Municipal  nº  088/2002,  que  cria  o  Programa  “Nossa  Agricultura”  de
Incentivo às Famílias Rurícolas de Itapoá, e dá outras providências; e do
Projeto de Lei n° 15/2015, que institui Programa de Recuperação Fiscal –
Refis,  e  dá  outras  providências.  Após  a  leitura,  distribui  os  referidos
projetos de lei  para as Comissões Permanentes,  acatando o regime de
urgência dos PL nº. 10, 13 e 14/2015 (18min42s à 21min25s). 3. ORDEM
DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura
do  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
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Brandalize. Em única discussão o projeto. VEREADORA MÁRCIA solicita
o sobrestamento do projeto de lei e, ainda, solicita que o Poder Executivo
encaminhe  para  esta  Casa  a  autorização  para  a  construção  de  uma
escola  ao  lado  do  oleoduto.  PRESIDENTE requer  seja  oficiado  o
Executivo e determina o sobrestamento do PLE nº. 06/2015 (21min27s à
35min40s). Solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura do Projeto
de Lei  n°  09/2015,  que altera a  Lei  Municipal  nº  182/2008,  que dispõe
sobre o Conselho Tutelar, e dá outras providências. Em única discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PLE nº. 09/2015, o
qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Edson  (35min41s  à
57min01s). Solicita ao Secretário ad hoc 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.
VEREADOR  CARLITO solicita  seja  oficiado  o  Executivo  requerendo  a
atualização do parecer contábil, eis que datado em 2014.  PRESIDENTE
requer  seja  oficiado  o  Executivo.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira
votação o PLS nº. 04/2014 ao PLE nº. 51/2014, o qual foi aprovado, com
um  voto  contrário  e  ausência  do  Vereador  Edson  (57min02s  à
1h08min16s).  Solicita  ao  Secretário  ad  hoc que  proceda  à  leitura  do
Projeto  de Lei  n°  74/2014,  que autoriza o  Poder  Executivo Municipal  a
aderir  ao  Programa  de  Modernização  da  Administração  Tributária
PMAT/BNDES,  através  da  Caixa  Econômica  Federal,  na  qualidade  de
agente  financeiro,  e  dá  outras  providencias.  Em  primeira  discussão  o
projeto.  VEREADORA  MÁRCIA solicita  seja  oficiado  o  Executivo
requerendo a atualização do parecer contábil,  eis que datado em 2014.
PRESIDENTE requer seja oficiado o Executivo.  Encerrada a discussão.
Em primeira votação o PLE nº.  74/2014,  o qual  foi  aprovado,  com dois
votos  contrários  e  ausência  do  Vereador  Edson  (1h08min17s  à
1h34min23s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao Secretário
ad hoc que proceda à leitura do Requerimento n. 22/2015, que requer a
concessão  de  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  à  Senhora  Solane  Godet
Zagonel, técnica de enfermagem da rede pública de saúde do Município,
de  autoria  do  Vereador  Carlito  Joaquim  Custódio  Júnior.  Em  única
discussão o requerimento.  Encerrada a discussão.  Em única votação o
Requerimento n. 22/2015, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Edson  (1h34min29s  à  1h38min10s).  Solicita  ao  Secretário  ad  hoc que
proceda à leitura do Requerimento n. 23/2015, que requer a concessão
de  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  ao  Senhor  Luiz  Antonio  Piazzetta,  de
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autoria  do  Vereador  Daniel  Silvano  Weber.  Em  única  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
n.  23/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Edson
(1h38min11s à 1h41min22s). Solicita ao Secretário ad hoc que proceda à
leitura do Requerimento n. 24/2015, que requer a concessão de Medalha
de Honra ao Mérito ao Senhor Fernando Pacheco, Ministro da Eucaristia
da  Paróquia  Nossa  Senhora  Imaculada  Conceição  e  Juiz  de  Paz  do
Cartório de Itapoá, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo de Aquino.
Em única  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em única
votação o Requerimento n.  24/2015, o qual foi  aprovado, com  ausência
do Vereador Edson (1h41min23s à 1h44min03s). Solicita ao Secretário ad
hoc que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  25/2015,  que  requer  a
concessão de Medalha de Honra ao Mérito ao Senhor Francisco Besen,
empresário em Itapoá, um dos pioneiros em nossa Cidade, de autoria do
Vereador Jocélio Pinheiro. Em única discussão o requerimento. Encerrada
a  discussão.  Em única  votação  o  Requerimento  n.  25/2015,  o  qual  foi
aprovado, com ausência do Vereador Edson (1h44min04s à 1h52min13s).
Solicita ao Secretário  ad hoc que proceda à leitura do Requerimento n.
26/2015,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  envie,  para  esta  Casa  de
Leis, informações sobre qual o procedimento será tomado a respeito da
Indicação nº 62/2015, que trata do manilhamento da Rua Izabel  Cabral
Borges,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC.  Em  única
discussão o requerimento.  Encerrada a discussão.  Em única votação o
Requerimento n. 26/2015, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Edson  (1h52min14s  à  1h54min44s).  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  ad  hoc que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n.
69/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a manutenção,
bem como o ensaibramento, da Rua João Maria Vianney, de autoria das
Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.  70/2015,  que  indica  ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento, da Rua Águia do Mar, no Balneário São José, de autoria
das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 71/2015, que indica ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  manutenção  da  pavimentação
asfáltica, e a regularização da área de estacionamento, com a pintura de
faixas em 45 graus, em frente aos calçadões da Rua Leonides Pommer
(Lei  nº.  252/2000)  e  da  Avenida  Beira  Mar  03  (Lei  nº.  174/2003),
localizadas  no  Balneário  Rainha  do  Mar  e  Balneário  Jardim  Pérola  do
Atlântico,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC e  PP;  Indicação n.
72/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a manutenção,
bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua  Paraju,  no  Balneário  Rosa  dos
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Ventos,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC;  Indicação  n.
73/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a manutenção,
bem como o ensaibramento, da Rua Sucububa,  no Balneário Rosa dos
Ventos,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PMDB e  PSC (1h54min45s  à
1h57min57s).  VEREADORA  MÁRCIA  indica,  atendendo  solicitação  da
comunidade,  que  o  Executivo  providencie  a  notificação  da  empresa
Transita para que a mesma contemple a comunidade do Pontal do Norte
(1h58min03s  à  2h01min23s). 6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
GERALDO (2h02min16s à 2h09min21s). VEREADOR OSNI (2h09min42s
à  2h14min02s).  VEREADORA  MÁRCIA  (2h14min23s  à  2h40min18s).
VEREADOR THOMAZ  consulta os vereadores membros das Comissões
Permanentes  sobre  a  realização  da  Reunião  das  Comissões  ainda  na
data de hoje, imediatamente após a presente reunião ordinária, os quais
concordam  (2h41min56s  à  2h42min29s).  7.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
21h46min, 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, 13 de abril de 2015.                         
                            

                 
        Daniel Silvano Weber                            Ernesto Policarpo de Aquino
                Presidente                                             Vice- Presidente

Thomaz Willian Palma Sohn
Secretário ad hoc

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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