
ATA Nº 118/15 DA 13ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 04 DE MAIO DE 2015.

Aos quatro dias do mês de maio de 2015, às 19h04min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 13ª 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°  117/2015,  a  qual  foi
aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Edson (7min57s  à  8min13s).
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 (8min14s à 8min35s).  Solicita ao Secretário
ad  hoc  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (8min41s  à
24min41s).  2. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE requer ao Plenário a
dispensa da leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na Casa,
o qual foi acatado. Solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura da
ementa  do  Projeto  de  Lei  n°  19/2015,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulação total  de
dotação;  do  Projeto  de  Lei  n°  17/2015,  que  denomina  nome  de  via
pública: “Paulina Teodoro da Silva” no município de Itapoá; e do Projeto
de  Lei  n°  18/2015,  que  denomina  o  Pronto  Atendimento  24  horas  do
município  de  Itapoá  como  “José  Luiz  Vizcaychipi  de  Aguiar”.  Após  a
leitura, distribui os referidos projetos de lei  às Comissões Permanentes,
acatando o regime de urgência ao PL nº. 19/2015 (25min09s à 26min55s).
3. MOÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Plenário a inversão da Pauta, para
que  a  Moção  possa  ser  discutida  e  aprovada  no  início  da  Reunião,  e
depois disso possamos ouvir duas músicas em homenagem ao Professor
Flores, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário  ad hoc  que proceda à
leitura da Moção n. 05/2015, que aplaude o Senhor Wilson Leal Flores,
por sua atuação como músico no município de Itapoá e região, onde tem
difundido o ritmo do “chorinho”,  de autoria de todos os vereadores.  Em
discussão  a  moção.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação a  Moção  n.
05/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Edson
(26min57s  à  48min48s).  4.  ORDEM DO DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura da Emenda Aditiva nº. 01/2015 ao
Projeto  de  Lei  nº.  72/2014  (autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
adquirir e ceder máquina para a Associação de Catadores e Carroceiros
de  Itapoá-SC),  que  adiciona  o  parágrafo  único  ao  art.  1º.  Em  única
discussão a emenda Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda
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Aditiva  nº.  01/2015  ao  PLE  nº.  72/2014,  a  qual  foi  aprovada,  com
ausência do Vereador Edson (49min57s à 51min35s).  VEREADOR OSNI
solicita a inclusão da única votação da Redação Final ao PLE nº. 72/2014
na  pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Osni, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário
ad hoc que proceda à leitura da Redação Final ao PLE nº. 72/2014. Em
única  discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em  única
votação a Redação Final ao PLE nº. 72/2014, a qual foi  aprovada, com
ausência  do  Vereador  Edson  (51min36s  à  1h03min39s).  Solicita  ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 66/2014, que
cria  o  Fundo  Municipal  do  Idoso  do  município  de  Itapoá,  e  dá  outras
providências. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única votação o PLE nº. 66/2014, o qual foi aprovado, com ausência do
Vereador  Edson (1h03min44s  à 1h10min29s).  Solicita  ao  Secretário  ad
hoc que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 28/2014, que autoriza a
revisão  e  o  cancelamento  de  créditos  tributários  inscritos  ou  não  em
dívida ativa e dá outras providências.  Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 28/2014, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Edson (1h10min36s à 1h16min58s).
Solicita ao Secretário  ad hoc que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
57/2014, que altera a Lei Municipal nº 40/19997, que dá denominação à
via pública. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o PLE nº. 57/2014, o qual foi aprovado, com ausência do
Vereador Edson (1h17min à 1h27min37s).  Solicita ao Secretário  ad hoc
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  05/2015,  que  altera  a  Lei
Municipal  nº  161/2003, que dá denominação à via pública.  Em primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE
nº.  05/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Edson
(1h27min43s à 1h331min15s).  Solicita ao Secretário ad hoc que proceda
à  leitura  do  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. Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 08/2015, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Edson (1h31min23s à 1h36min59s).
5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário ad hoc que proceda
à leitura da Indicação n. 88/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a limpeza das canaletas da
Rua  da  Graça,  entre  a  Avenida  do  Comércio  e  a  praia,  bem como  as
demais ruas que possuam essas canaletas, de autoria das Bancadas do
PSC, PMDB e PP; Indicação n. 89/2015, que indica ao Senhor Prefeito
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Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e
o ensaibramento da Rua Darci Reinert, entre a Rua da Graça e a Rua do
Peixe, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; e da Indicação n.
90/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal  que,  através do setor
competente, providencie a construção de uma rampa municipal no Pontal
do  Norte,  para  que  os  pescadores  adeptos  da  modalidade  de  pesca
embarcada tenham melhor acesso à Baía,  de autoria das Bancadas do
PSC,  PMDB  e  PP (1h37min15s  à  1h39min32s).  6.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  PRESIDENTE consulta  o  Plenário  quanto  ao  Vereador
Jocélio  ceder  sua  palavra  no  Espaço  Regimental  para  o  Secretário
Municipal  de  Planejamento  e  Urbanismo  Senhor  Márcio  Roberto
Gonzatto,  tendo  aquele  se  manifestado  favoravelmente  à  tal  situação
(1h41min47s  à  1h46min44s).  MÁRCIO  ROBERTO  GONZATTO
(1h47min02s  à  2h01min30s).  VEREADORA  MÁRCIA  (2h01min56s  à
2h16min32s). VEREADOR  DANIEL  (2h16min49s  à  2h21min25s).
VEREADORA  MÁRCIA  (2h21min32s  à  2h22min42s).  VEREADOR
THOMAZ convoca os vereadores membros das Comissões Permanentes
para a Reunião das Comissões de amanhã, terça-feira,  às 10 horas da
manhã (2h23min07s à 2h23min17s). 7. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h36min, 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, 04 de maio 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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