
ATA Nº 123/15 DA 17ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 1º DE JUNHO DE 2015.

Ao primeiro dia do mês de junho de 2015, às 19h05min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 17ª 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°  121/2015,  a  qual  foi
aprovada (4min42s  à  4min52s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à
leitura das correspondências (4min53s à 12min36s).  2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda
Modificativa  nº.  01/2015  ao  Projeto  de  Lei  n°  14/2015  (altera  a  Lei
Municipal  nº  088/2002,  que  cria  o  Programa  “Nossa  Agricultura”  de
Incentivo às Famílias Rurícolas de Itapoá, e dá outras providências), que
modifica o art.  2º;  da Emenda Aditiva nº.  02/2015 ao Projeto de Lei  n°
14/2015,  que  adiciona  o  art.  3º;  e  da  Emenda  Aditiva  nº.  03/2015  ao
Projeto de Lei n° 14/2015, que adiciona o art. 4º. Em única discussão as
três emendas. Encerrada a discussão. Em única votação as Emendas nº.
01,  02  e  03/2015  ao  PLE  nº.  14/2015,  as  quais  foram  aprovadas
(12min37s  à  22min09s).  VEREADOR OSNI  requer  a  inclusão  da  única
votação  do  PLE  nº.  14/2015.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Osni,  o  qual  foi  aprovado  (22min10s  à
22min36s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°  15/2015,  que institui  Programa de Recuperação Fiscal  – Refis,  e dá
outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o PLE nº. 15/2015, o qual foi aprovado,
com voto contrário da Vereadora Márcia e abstenção do Vereador Carlito
(23min25s à 35min36s).  Como propositor  do Projeto  de Lei  n°  20/2015
(altera  a  Lei  Municipal  n.  257/2004,  que  dispõe  sobre  a  fixação  do
subsídio  mensal  dos  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá/SC),
juntamente com o Vereador Ernesto, requer a retirada do referido projeto
de lei,  bem como o seu arquivamento  (35min38s  à  36min).  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 segunda discussão o projeto.  Encerrada a discussão.
Em segunda votação o PLE nº. 24/2014, o qual foi aprovado (36min03s à
37min51s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°  22/2015,  que  denomina  nome  de  via  pública:  “Honório  Parra”  no
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município  de  Itapoá.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLL nº. 22/2015, o qual foi  aprovado
(37min54s à 41min10s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Redação Final 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  segunda  discussão  a  redação  final.  Encerrada  a  discussão.  Em
segunda  votação  a  Redação  Final  ao  PLC  nº.  01/2015,  a  qual  foi
aprovada,  com  voto  contrário  da  Vereadora  Márcia  (41min11s  à
43min58s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Moção  de
Apoio  n.  07/2015,  que  manifesta  apoio  à  manutenção  e  reformas
emergenciais de caráter permanente nas rodovias SC-417 e SC-416, de
autoria de todos os vereadores. Em única discussão a moção. Encerrada
a discussão. Em única votação a Moção nº. 07/2015, a qual foi aprovada
(44min12s à 53min55s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Redação Final ao Projeto de Lei n. 14/2015, que altera a Lei Municipal nº
088/2002,  que  cria  o  Programa  “Nossa  Agricultura”  de  Incentivo  às
Famílias  Rurícolas  de  Itapoá,  e  dá  outras  providências.  Em  única
discussão a redação final.  Encerrada a discussão.  Em única votação a
Redação Final ao PLE nº. 14/2015, a qual foi aprovada, com abstenção
da  Vereadora  Márcia  (53min59s  à  55min47s).  3.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n.
119/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção do asfalto na Avenida Brasil, entre
as  ruas  1540 a  1570,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC e  PP;
Indicação  n.  120/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  transferência  da  Biblioteca
Pública para o imóvel onde funcionava o antigo posto de saúde do Bairro
Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.
121/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a implantação de tubos (manilhas), bem como o
ensaibramento, da Rua 2680, esquina com a Rua Ambué, localizada no
Balneário  Bahama's  II,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PSC,  PMDB;
Indicação  n.  122/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  de  tubos
(manilhas) da Rua do Agreste (2640), localizada no Balneário Recanto do
Farol,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PSC,  PMDB;  Indicação  n.
123/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção de tubos (manilhas) da Rua 2520,
esquina com a Rua Orocuriá, localizada no Balneário Praia dos Veleiros,
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divisa com o Balneário Brandalize, de autoria das Bancadas do PP, PSC,
PMDB; Indicação n.  124/2015,  que indica ao Senhor  Prefeito Municipal
que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  implantação  de  uma
caixa de capacitação (boca de lobo) na Rua Walter Crisanto, na esquina
com a Rua Francisco Faligurski, em frente a Escola Monteiro Lobato, no
bairro  Samambaial,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação  n.  125/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  e
desentupimento  da  boca  de  lobo  da  Rua  Nossa  Senhora  Imaculada
Conceição, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.
126/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  manutenção  e  desentupimento  da  boca  de
lobo da Rua da Graça, na esquina da Rua Leonides Pommer, de autoria
das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 127/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
uma  solução  para  o  problema  de  alagamento  em  frente  à  Frutaria  e
Mercado  Ivankio,  situada  na  Rua  do  Príncipe,  esquina  com  a  Rua  da
Graça,  neste  Município,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR;
Indicação  n.  128/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  o  patrolamento,  bem como a
colocação  de  pedra  brita,  na  Rua  Joaquim  Fabio  de  Souza,
principalmente entre as avenidas André Rodrigues de Freitas e Ana Maria
Rodrigues de Freitas, neste Município, de autoria das Bancadas do PSDB
e  PR;  Indicação  n.  129/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal
que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  e  o
ensaibramento da Rua 130, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP; e da Indicação n. 130/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  e  o
ensaibramento  da  Rua  150,  em  toda  sua  extensão,  de  autoria  das
Bancadas do PMDB, PSC e PP  (55min50s à 1h01min17s).  4. ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADORA  MÁRCIA  (1h01min41s  à  1h04min53s).
VEREADOR  EDSON  (1h04min56s  à  1h06min56s).  VEREADOR
GERALDO  (1h07min12s  à  1h11min50s).  VEREADOR  THOMAZ
(1h11min57s  à  1h12min04s).  5.  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, 1º de junho de 2015.
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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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