
ATA Nº 120/15 DA 15ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 18 DE MAIO DE 2015.

Aos dezoito dias do mês de maio de 2015, às 19h03min, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber,  realizou-se a 15ª 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°  119/2015,  a  qual  foi
aprovada (1min41s  à  1min53s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à
leitura  das  correspondências  (1min54s  à  10min56s).  2.  ENTRADA NA
CASA:  PRESIDENTE  requer  ao  Plenário  a  dispensa  da  leitura  dos
projetos de lei que estão dando entrada na Casa. Coloca em deliberação
o requerimento,  o  qual  foi  acatado,  com exceção do Projeto  de Lei  nº.
24/2015,  atendendo  ao  requerido  pela  Vereadora  Márcia.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 24/2015, que fixa o
índice de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e
subsídios dos agentes políticos do município de Itapoá/SC; da ementa do
Projeto de Lei n° 25/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir
créditos adicionais suplementares por anulações parciais de dotações; e
da  ementa  do  Projeto  de  Lei  n°  23/2015,  que  denomina  nome  de  via
pública:  “Roberto  Rizental  Gomes”  no  município  de  Itapoá.  Distribui  os
projetos às Comissões Permanentes, acatando o regime de urgência aos
PLE  nº.  24  e  25/2015  (10min59s  à  16min30s).  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda
Modificativa  nº.  01/2015  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2015
(altera  a  Lei  Complementar  Municipal  nº  08/2004,  que  criou  a  nova
estrutura  administrativa  no  Poder  Executivo  Municipal,  e  dá  outras
providências),  que  modifica  o  art.  2º.  Em  única  discussão  a  emenda.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Modificativa  nº.
01/2015 ao Projeto de Lei Complementar n° 01/2015, a qual foi aprovada
(16min33s à 18min20s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei n° 77/2014, que dispõe sobre a denominação do Deck da
3ª Pedra, localizada no Bairro Itapema do Norte. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 77/2014, o
qual  foi  aprovado  (18min26s  à  24min13s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n.  01/2015,  que  autoriza  o  Poder
Executivo  Municipal  firmar  convênio  com  a  entidade  Fraternidade
Franciscana  Santa  Clara,  e  dá  outras  providências.  Em  primeira
discussão o projeto.  É proposta uma emenda modificativa ao art.  3º do
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projeto  de  lei:  “Art.  3º  Para  execução  do  objeto  deste  convênio,  o
Município  repassará,  anualmente,  à  Fraternidade  Franciscana  Santa
Clara,  o valor  de R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  divididos em 05 (cinco)
parcelas  de R$ 2.000,00 (dois  mil  reais)  cada.”.  Após as discussões,  e
parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e
da Comissão de Orçamento e Finanças, coloca em deliberação a Emenda
Modificativa  nº.  01/2015  ao  PLE  nº.  01/2015,  a  qual  foi  aprovada.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 01/2015, com a
emenda proposta, o qual foi aprovado (24min14s à 38min38s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 04/2015, que altera
a Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Cargos  e  Carreiras  do  Poder  Executivo  do  município  de  Itapoá.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação
o PLE nº. 04/2015, o qual foi  aprovado (38min43s à 48min58s). Solicita
ao Secretário  que proceda à leitura  do Projeto  de Lei  n°  17/2015,  que
denomina nome de via pública: “Paulina Teodoro da Silva” no município
de Itapoá. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira  votação  o  PLL  nº.  17/2015,  o  qual  foi  aprovado  (49min  à
51min34s).  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  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 segunda  discussão  o
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLS nº. 04/2014
ao PLE nº. 51/2014, o qual foi aprovado, com voto contrário da Vereadora
Márcia  (51min42s  à  53min20s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  da  ementa  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 segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLE nº. 12/2015, o qual foi aprovado
(53min24s à 55min05s).  4.  REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 31/2015, que requer
que o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe,  para
esta Casa de Leis, informações sobre a elaboração de um projeto para a
instalação do Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS no Município, de
autoria  das  Bancadas  do  PR  e  PSDB.  Em  única  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
n.  31/2015,  o qual  foi  aprovado (55min10s à 1h02min55s).  5.  MOÇÃO:
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PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de
Apoio n. 06/2015, que apoia os funcionários dos Correios de Itapoá/SC,
de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  única  discussão  a  Moção.
Encerrada a discussão. Em única votação a Moção de Apoio n. 06/2015,
a  qual  foi  aprovada  (1h02min56s  à  1h20min13s).  6.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n.
104/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  manutenção  e  o  ensaibramento  da  Rua
Manoel  de  Arzão,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação  n.  105/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  e  o
ensaibramento  da  Rua  Konder  Reis  (Lei  nº.  262/2009),  entre  a  Rua
Francisco Quintino Corrêa e a Avenida José da Silva Pacheco, bem como
que  altere  o  tráfego,  neste  trecho,  para  mão  única,  de  autoria  das
Bancadas  do  PSC,  PMDB e  PP;  Indicação  n.  106/2015,  que  indica  ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a manutenção e o ensaibramento da Rua Leonides Pommer, a partir do
número 2.900, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação
n.  107/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do
setor  competente,  providencie  a  limpeza  da  valeta  localizada  na  Rua
Esperança, loteamento Itapema do Norte/Gleba II,  próximo ao Balneário
Brasília, neste Município, de autoria das Bancadas do PSDB e PR; e da
Indicação  n.  108/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção da Rua Iemanjá
(Rua 530), Balneário Rainha do Mar, em toda a sua extensão, de autoria
das  Bancadas  do  PSDB  e  PR  (1h20min30s  à  1h22min).  7.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  GERALDO  (1h22min36s  à  1h27min58s).
VEREADOR OSNI (1h28min18s  à  1h32min24s).  VEREADORA
MÁRCIA  (1h32min40s  à  1h40min44s).  VEREADOR THOMAZ  convoca
os vereadores membros das Comissões Permanentes para a Reunião das
Comissões  da  data  de  hoje,  logo  após  a  presente  reunião  ordinária
(1h40min53s à 1h41min).  8.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h44min, 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, 18 de maio de 2015.

  
       Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino

Presidente                                             Vice- Presidente
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Carlito Joaquim Custódio Junior
Primeiro Secretário

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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