
ATA Nº 119/15 DA 14ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 11 DE MAIO DE 2015.

Aos onze dias do mês de maio de 2015, às 19h08min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 14ª 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°  118/2015,  a  qual  foi
aprovada (1min50s à 2min03s). VEREADORA MÁRCIA requer um minuto
de  silêncio  pelo  falecimento  do  Senador  Luiz  Henrique  da  Silveira
(2min04s à 2min25s). PRESIDENTE pergunta se algum vereador quer se
inscrever  para  o  cargo  de  Primeiro  Secretário  da  Mesa.  VEREADOR
CARLITO coloca seu nome à disposição para ocupar a vaga de Primeiro
Secretário.  PRESIDENTE  como há somente um inscrito ao cargo, faz a
coleta  dos  votos  por  ordem  alfabética,  sendo  todos  os  vereadores
favoráveis  à  nomeação  do  Vereador  Carlito  ao  cargo  de  Primeiro
Secretário da Mesa (3min45s à 5min19s). Dá as boas vindas ao Vereador
Carlito no cargo de Primeiro Secretário, e solicita que o mesmo proceda à
leitura  das  correspondências  (5min44s  à  23min29s).  Tendo  em  vista  o
ofício n. 889/2015, determina a retirada e arquivamento do Projeto de Lei
nº.  19/2015  (23min30s  à  23min41s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR  THOMAZ  requer  ao  Plenário  a  dispensa  da  leitura  dos
projetos de lei  que estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE coloca
em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi acatado.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei
n°  21/2015,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos
adicionais  suplementares  por  anulação total  de  dotação;  do  Projeto  de
Resolução  n°  02/2015,  que  altera  a  Resolução  n.  09/2014,  que
estabelece  o  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá;  do
Projeto de Lei  n°  20/2015,  que altera a Lei  Municipal  n.  257/2004,  que
dispõe sobre  a fixação do subsídio  mensal  dos  vereadores da Câmara
Municipal  de Itapoá/SC; e do Projeto de Lei  n°  22/2015,  que denomina
nome  de  via  pública:  “Honório  Parra”  no  município  de  Itapoá.  Após  a
leitura, distribui os referidos projetos de lei  às Comissões Permanentes,
acatando o regime de urgência ao PL nº. 21/2015 (23min55s à 26min18s).
3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à
leitura  da  resposta  de  ofício  ao  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  Brandalize.  Em  única  discussão  o  projeto.
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Encerrada a discussão. Em única votação o PLE nº. 06/2015, o qual foi
aprovado,  com  um  voto  contrário  e  três  abstenções  dos  vereadores
Carlito, Geraldo e Osni (26min20s à 48min04s). Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  10/2015,  que  autoriza  o  Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulações
totais de dotações. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em  única  votação  o  PLE  nº.  10/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com  uma
abstenção  da  Vereadora  Márcia  (48min09s  à  1h04min01s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  12/2015,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  proceder  a  alienação  de  bens
móveis  inservíveis,  e  dá  outras  providências.  Em primeira  discussão  o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 12/2015, o
qual  foi  aprovado (1h04min05s  à 1h09min02s).  Solicita  a  dispensa dos
projetos que estão em segunda votação, pois já foram lidos na primeira
votação,  a  qual  foi  acatada  pelo  Plenário.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da ementa ao 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 segunda discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE nº. 28/2014, o qual
foi  aprovado  (1h09min04s  à  1h10min29s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da ementa ao Projeto de Lei nº 57/2014, que altera a Lei
Municipal nº 40/19997, que dá denominação à via pública. Em segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE
nº. 57/2014, o qual foi aprovado (1h10min30s à 1h20min15s).  Solicita ao
Secretário que proceda à leitura da ementa ao Projeto de Lei n° 05/2015,
que  altera  a  Lei  Municipal  nº  161/2003,  que  dá  denominação  à  via
pública.  Em segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
segunda votação o PLE nº. 05/2015, o qual foi aprovado (1h20min16s à
1h21min20s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa ao
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  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLE nº. 08/2015, o qual foi aprovado
(1h21min21s à 1h22min51s). 4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  28/2015,  que
requer  que o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  informe a
esta  Casa  de  Leis  quanto  à  existência  de  um  cronograma  para  a
instalação de lombada na Comunidade Primeiro de Julho, de autoria das
Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP.  Em  única  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n. 28/2015, o
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qual
foi

aprovado (1h22min54s à 1h25min30s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Requerimento n. 29/2015, que requer pedido de informações
sobre os pagamentos de todos os veículos de comunicação contratados
pela  Prefeitura  de  Itapoá,  e  com  as  respectivas  cópias  das  notas  de
empenho,  no  período  de  01/01/2013  até  07/05/2015,  de  autoria  das
Bancadas do PSDB e PR. Em única discussão o requerimento. Encerrada
a  discussão.  Em única  votação  o  Requerimento  n.  29/2015,  o  qual  foi
aprovado (1h25min31s à 1h27min23s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura  do  Requerimento n. 30/2015, que requer a relação de todos os
imóveis,  respectivos  contratos,  valores  atualizados  dos  aluguéis  e
destinações, em que a Prefeitura figura como locatária dos imóveis,  no
período de 01/01/2013 até 01/05/2015, de autoria das Bancadas do PSDB
e PR. Em única discussão o requerimento.  Encerrada a discussão.  Em
única  votação  o  Requerimento  n.  30/2015,  o  qual  foi  aprovado
(1h27min24s  à  1h30min06s).  5.  INDICAÇÃO: VEREADOR  EDSON
solicita  a  retirada  da  Indicação  nº.  97/2015.  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura  da Indicação n. 91/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a reforma urgente da passarela sobre o Rio Mendanha, a qual dá acesso
à praia, de autoria das Bancadas do PR e PSDB; Indicação n. 92/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a colocação de lixeiras nos pontos de ônibus da
Cidade,  especialmente na  Avenida Celso  Ramos,  em frente ao número
1907,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
93/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal  que,  através do setor
competente,  providencie  a  cobertura  das  bombas  de  combustível  no
pavilhão da Secretaria Municipal de Obras, de autoria das Bancadas do
PSC, PMDB e PP; Indicação n. 94/2015, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie o ensaibramento
das Ruas Faisão e Mamurana, a partir da Escola Clayton Almir Hermes,
de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n. 95/2015, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção da travessa da Rua 160 com a Rua Caraíbas,
de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n. 96/2015, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  modificação  do  tráfego  em  mão  única  na  Rua  Herminio
Dagnone,  entre  as  Avenidas  André  Rodrigues  de  Freitas  e  Ana  Maria
Rodrigues  de  Freitas,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC e  PP;
Indicação  n.  98/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie o recolhimento de todo o lixo,
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bem

como a roçada e limpeza das canaletas laterais em toda a extensão da
Estrada  José  Alves,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;
Indicação  n.  99/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção da Rua Teodoro
Klaumann  (ao  lado  da  Igreja  Católica  Nossa  Senhora  do  Perpétuo
Socorro), em toda a sua extensão, de autoria das Bancadas do PSDB e
PR; Indicação n. 100/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção e  limpeza dos
prédios públicos, de autoria das Bancadas do PSDB e PR; Indicação n.
101/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a retirada dos parafusos que eram utilizados na
academia ao ar livre no Pontal do Norte, de autoria das Bancadas do PP,
PSC  e  PMDB;  Indicação  n.  102/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie o ensaibramento
na Rua 2540, depois do oleoduto, de autoria das Bancadas do PP, PSC e
PMDB;  e  da  Indicação  n.  103/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  limpeza  e
roçada na rua que faz divisa entre o asfalto da rua 2560 e a fetraconspar,
de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PSC  e  PMDB  (1h30min37s  à
1h35min39s).  6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  DANIEL
(1h35min59s  à  1h46min06s).  VEREADORA  MÁRCIA  (1h46min31s  à
1h55min17s).  VEREADOR GERALDO (1h55min33s  à  1h59min33s).
VEREADOR THOMAZ  convoca os vereadores membros das Comissões
Permanentes para a Reunião das Comissões de amanhã, terça-feira, às
9h30min  da  manhã  (1h59min41s  à  1h59min50s).  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, 11 de maio de 2015.

         
    Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino

Presidente                                             Vice- Presidente

Carlito Joaquim Custódio Junior
Primeiro Secretário
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Elvis
Aron

Pinheiro
Secretário Geral

Ata n° 118/2015 – 11 de maio de 2015.                                                                                                                               Pág 5/3


