
ATA Nº 117/15 DA 12ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 27 DE ABRIL DE 2015.

Aos  vinte  e  sete  dias  do mês de abril  de 2015, às 19h03min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 12ª
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° 116/2015, a
qual foi aprovada, com ausência do Vereador Edson, o qual encontra-se
em  recuperação  de  uma  cirurgia  e,  assim,  tem  sua  falta  justificada
(1min39s à 2min). 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  Jocélio  (2min01s  à  2min16s).
Solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura das correspondências
(2min39s  à  32min03s).  2. ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 13/2015, que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial por
anulações  de  dotações.  Em  única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o PLE nº. 13/2015, o qual foi aprovado, com
ausência do Vereador Edson (32min10s à 42min42s). Consulta o Plenário
quanto  à  dispensa  da  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  07/2015,  já  que  o
mesmo  foi  lido  na  primeira  votação.  Ante  a  anuência  dos  vereadores,
solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura da ementa 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  segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE
nº.  07/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Edson
(42min57s à 44min09s).  3.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura do Requerimento n. 27/2015, que
requer  que  o  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria  competente,
encaminhe a esta Casa de leis esclarecimentos e cópia de documentos
referente à estrutura construída na esquina da Rua Antônio Bischof com o
final da Rua Armindo Bueno, no Balneário Itapema do Norte, de autoria
das Bancadas do PR e PSDB. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão. Em votação o Requerimento n. 27/2015, o qual foi aprovado,
com  ausência  do  Vereador  Edson  (44min12s  à  46min56s).  4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário  ad hoc que proceda à
leitura  da Indicação n. 81/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
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que,

através do setor competente, providencie a conclusão de abertura da Rua
1070, no Balneário Paese, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP;
Indicação  n.  82/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento  na  Rua  Antônio  Francisco  de  Andrade,  de  autoria  das
Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.  83/2015,  que  indica  ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
para que tenha sentido único a Rua do Príncipe, no trecho do Auto Posto
até o Supermercado Bianchini, e a Rua Marcelo Moecke, no trecho entre
as  Avenidas  André  Rodrigues  de  Freitas  e  Ana  Maria  Rodrigues  de
Freitas,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
84/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal  que,  através do setor
competente,  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  1330,  no  Balneário
Itapoá, principalmente no trecho compreendido entre a Rua Itaiópolis e a
Rua Maria de Lurdes Sanches, de autoria das Bancadas do PR e PSDB;
Indicação  n.  85/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento, da Rua 2550 e da Rua Sacarauna, no Bairro Pontal  do
Norte,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC;  Indicação  n.
86/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal  que,  através do setor
competente, providencie a manutenção, bem como o ensaibramento, da
Rua 280, na Barra do Saí, de autoria das Bancadas do PP, PMDB e PSC;
e da Indicação n. 87/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do setor competente, providencie a colocação de 04 luminárias na
Rua 2560, no trecho próximo ao oleoduto,  de autoria das Bancadas do
PP,  PMDB e  PSC (46min59s  à  52min48s). 5.  ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA  MÁRCIA  (53min14s  à  1h07min12s). VEREADOR
GERALDO (1h07min35s à 1h13min21s).  VEREADOR THOMAZ convoca
os vereadores membros das Comissões Permanentes para a Reunião das
Comissões  de  amanhã,  terça-feira,  às  10  horas  da  manhã.  6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h17min, 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, 27 de abril de 2015.

         
    Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino

Presidente                                             Vice- Presidente
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Jocélio Pinheiro
Secretário ad hoc

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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