
ATA Nº 121/15 DA 16ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 25 DE MAIO DE 2015.

Aos  vinte  e  cinco  dias  do mês de maio  de 2015, às 19h03min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 16ª
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° 120/2015, a
qual  foi  aprovada (5min36s  à  5min48s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda  à  leitura  das  correspondências  (5min50s  à  17min49s).  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. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura  da ementa do Projeto de Lei n° 26/2015, que institui o
marco legal dos serviços de transporte público no município de Itapoá e
dá  outras  providências;  do  Projeto  de  Lei  n°  27/2015,  que  autoriza  o
Poder Executivo a outorgar a terceiros, mediante concessão, os serviços
de  transporte  público  do  Município  e  autoriza  a  instituição  de  subsídio
financeiros  para  propiciar  a  modicidade  tarifária  para  os  usuários  dos
serviços  e  dá  outras  providências;  do  Projeto  de  Lei  n°  28/2015,  que
denomina  nome  de  via  pública:  “Wellington  Rodrigues  Junqueira”  no
município  de  Itapoá;  e  do  Projeto  de  Lei  n°  29/2015,  que  denomina  a
“Estrada Boiadeiro” no município de Itapoá. Distribui todos os projetos às
Comissões  Permanentes  (17min50s  à  19min36s).  3.  ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n.  24/2014,  que  altera  a  Lei  Municipal  n.  74/2006  -  que  cria  o
Conselho  Municipal  da  Cidade  de  Itapoá,  normatiza,  estabelece  sua
estrutura e composição e dá outras providências. Em primeira discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 24/2014,
o  qual  foi  aprovado (19min37s  à  21min38s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 22/2015, que denomina nome de
via  pública:  “Honório  Parra”  no  município  de  Itapoá.  Em  primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL
nº.  22/2015,  o  qual  foi  aprovado  (21min39s  à  26min43s).  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 segunda discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em
segunda  votação  o  PLE  nº.  77/2014,  o  qual  foi  aprovado  (26min44s  à
35min35s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação Final
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ao

Projeto de Lei Complementar n° 01/2015, que altera a Lei Complementar
Municipal nº 08/2004, que criou a nova estrutura administrativa no Poder
Executivo Municipal,  e dá outras providências.  Em primeira discussão a
redação final.  Encerrada a  discussão.  Em primeira  votação a  Redação
Final  ao  PLC  nº.  01/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com voto  contrário  da
Vereadora  Márcia  (35min37s  à  39min53s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à  leitura  da  Redação Final  ao  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
segunda discussão a redação final. Encerrada a discussão. Em primeira
votação  a  Redação  Final  ao  PLE  nº.  01/2015,  a  qual  foi  aprovada
(39min55s à 44min29s).  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  segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE nº. 04/2015, o qual
foi  aprovado,  com  voto  contrário  da  Vereadora  Márcia  (44min30s  à
45min49s). 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.  É
proposta uma emenda modificativa ao art. 1º do projeto de lei, que retira a
expressão  “do  Bairro”,  a  qual  foi  aprovada  pelo  Plenário.  Encerrada  a
discussão.  Em  segunda  votação  o  PLL  nº.  17/2015,  com  a  emenda
proposta,  o  qual  foi  aprovado  (49min  à  51min34s).  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n.
109/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção, bem como o ensaibramento, das
Ruas 240, 250 e 260, ambas no Balneário Itapema do Saí I, na Barra do
Saí, de autoria das Bancadas do PP, PSC, PMDB; Indicação n. 110/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a implantação de iluminação pública na Avenida
Beira Mar V, entre as Ruas 1690 e 1790, localizada no Balneário Princesa
do  Mar,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PSC,  PMDB;  Indicação  n.
111/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção, bem como o ensaibramento, da
Rua 1020, no Balneário Paese, de autoria das Bancadas do PR e PSDB;
Indicação  n.  112/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção da Rua 90, em
um trecho de 40 metros a partir da Rua Fernão de Magalhães, de autoria
das Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n. 113/2015, que indica ao
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Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a manutenção e o ensaibramento da Rua 230, de autoria das Bancadas
do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  114/2015,  que  indica  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
manutenção  da  Rua  Surucuá,  no  Bairro  São  José  2,  de  autoria  do
Vereador  Osni  Ocker;  Indicação  n.  115/2015,  que  indica  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua  João  Dea  (1020),
localizada no Balneário Paese, nas proximidades do n. 1001, de autoria
das Bancadas do PP, PSC e PMDB; Indicação n. 116/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a manutenção da Rua Lindoia, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e
PP; Indicação n. 117/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  e  o
ensaibramento  da  Rua  Recanto  da  Paz,  no  Balneário  São  José,  de
autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; e da Indicação n. 118/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  substituição  da  manilha  quebrada localizada
na  Rua  Peres  Campos  Sales,  em  frente  ao  Lote  10,  Quadra  20,  no
Balneário  Jardim  Pérola  do  Atlântico,  neste  Município,  de  autoria  das
Bancadas  do  PSDB  e  PR  (49min20s  à  53min42s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  GERALDO  (54min51s  à  56min40s).
VEREADOR  THOMAZ  (56min53s  à  57min26s).  6.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
19h55min, 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, 25 de maio de 2015.

  
       Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino

Presidente                                             Vice- Presidente

Carlito Joaquim Custódio Junior
Primeiro Secretário

Elvis Aron Pinheiro
Secretário Geral
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