
ATA Nº 116/15 DA 11ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 20 DE ABRIL DE 2015.

Aos vinte dias do mês de abril  de 2015, às 19h00min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 11ª 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 (25s à 1min40s). 1. PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 115/2015, a
qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Edson,  justificada  a
ausência, o qual passou por uma cirurgia (1min43s à 1min55s). 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  vereador  Osni.  Solicita  ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura das correspondências (2min50s à
20min01s).  Após  a  leitura,  há  pedidos  de  cópias  de  correspondências
pelos  vereadores  Jocélio,  Thomaz,  Geraldo,  Márcia,  Osni,  Ernesto  e
Daniel,  os quais foram concedidos (20min02s à 20min59s).  Solicita que
seja  arquivado  o  Projeto  de  Lei  59/2014,  conforme  ofício  n.  866/2015,
encaminhado pelo Poder Executivo (21min01s à 21min11s) 2. ENTRADA
NA CASA: PRESIDENTE  requer a dispensa da leitura do projeto de lei
que esta dando entrada na Casa. Coloca em deliberação o requerimento,
o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura da
ementa do Projeto de Lei n° 16/2015, que dispõe sobre a desafetação de
ruas públicas de uso comum do povo passando a integrar a categoria de
bens  dominiais.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as
Comissões Permanentes, em regime de urgência (21min17s à 21min50s).
3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  ad  hoc que
proceda à leitura do 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.  Em primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada a  discussão.
Em  primeira  votação  o  PLE  nº.  07/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Edson (22min03s à 29min10s). Requer a dispensa
da  leitura  do  Projeto  de  Lei  Substitutivo  n°  04/2014  ao  Projeto  de  Lei
51/2014,  a  qual  já  foi  realizada  em  sua  primeira  votação.  Coloca  em
deliberação o requerimento, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário ad
hoc que proceda à leitura  da  ementa 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

Ata n° 116/2015 – 20 de abril de 2015.                                                                                                      Pág 1/1



e

Remuneração do Pessoal  do  Magistério  Público  Municipal,  e  dá  outras
providências. Em segunda discussão o projeto.  VEREADOR CARLITO e
VEREADORA  MÁRCIA solicitam  que  seja  oficiado  o  Executivo,
requerendo  a  atualização  da  data  do  parecer  contábil,  do  limite
prudencial, e da quantidade exata de pessoas contratadas na Secretaria
de  Educação.  PRESIDENTE requer  seja  oficiado  o  Executivo.  Fica
sobrestado  o  Projeto  de  Lei  Substitutivo  04/2014  ao  Projeto  de  Lei
51/2014 (29min16s à 35min36s). Requer a dispensa da leitura do Projeto
de Lei n° 74/2014, a qual já foi realizada em sua primeira votação. Coloca
em deliberação o requerimento, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário
ad hoc que proceda à leitura da ementa 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 segunda discussão o projeto.  Encerrada a discussão.
Em segunda votação o PLE nº.  74/2014,  o qual  foi  aprovado,  com três
votos contrários e ausência do Vereador Edson (35min37s à 38min00s).
4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao Secretário  ad hoc que proceda à
leitura da Moção n° 04/2015, que manifesta apoio à Polícia Civil de Itapoá
para  reforço  de  maior  efetivo  em  Itapoá.  Em  discussão  a  moção.
Encerrada  a  discussão.  Em  votação a  Moção  n.  04/2015,  a  qual  foi
aprovado, com  ausência do Vereador Edson (38min04s à 53min25s).  5.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário  ad hoc que proceda à
leitura  da Indicação n.  75/2015,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a implantação de manilhas na Rua 1060, no Balneário Paese,
de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 76/2015, que
indica ao Prefeito Municipal  que providencie a implantação de manilhas
na  Rua  Murucaina,  esquina  com  a  Rua  Izaura  Ferro,  de  autoria  das
Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.  77/2015,  que  indica  ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento, da  Rua João Maria Vianney, entre a Rua 620 (João Luiz
Armacoll  -  Lei  nº  107/1998)  e  a  Rua  Izaura  Ferro,  de  autoria  das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  78/2015,  que  indica  ao
Prefeito Municipal que providencie a colocação de aterro na esquina da
Rua Vanilda P. Gomes com a Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas,
para  evitar  alagamento,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR;
Indicação n. 79/2015, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a
disposição  de  placas  indicativas  e  de  conscientização  sobre  o  lixo  na
beira da Estrada José Alves, bem como providencie, junto às empresas
da região, um meio de disponibilizar sanitários, principalmente na região
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Jaca, de autoria das Bancadas do PR e PSDB; Indicação n. 80/2015, que
indica ao Prefeito Municipal que providencie, com a máxima urgência, a
colocação  de  placas  indicativas  de  proibido  estacionar  caminhões  em
frente à Igreja São Judas Tadeu, na Jaca, de autoria das Bancadas do PR
e PSDB (53min33s à 58min35s) 6. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR
GERALDO  (58min50s à 1h01min2s).  VEREADOR THOMAZ  consulta os
vereadores membros das Comissões Permanentes sobre a realização da
Reunião das Comissões na próxima quinta-feira,  dia  23/04/2015,  às 10
horas,  os  quais  concordam  (1h01min17s à  1h04min29s).  PRESIDENTE
relembra que no próximo sábado, dia 25/04/2015, será realizada a sessão
solene  em  comemoração  ao  26º aniversario  de  Itapoá  (1h04min36s  à
1h04min46s).  7.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h05min, 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, 20 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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