
ATA Nº 124/15 DA 18ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 08 DE JUNHO DE 2015.

Aos oito  dia  do mês de junho de 2015, às 19h03min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 18ª 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 tendo em vista que o Primeiro Secretário,  Vereador Carlito,
não  poderá  participar  da  presente  reunião  por  motivo  de  saúde,  nomeia
Secretário ad hoc o Vereador Thomaz (3min13s à 3min28s). Em discussão a
Ata  Extraordinária  n°  122/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com ausência  do
Vereador  Carlito  e  da  Vereadora  Márcia (3min29s  à  3min44s).  Em
discussão a Ata Ordinária n° 123/2015, a qual foi aprovada, com ausência
do Vereador Carlito e da Vereadora Márcia (3min46s à 4min). Solicita ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura das correspondências (4min08s à
12min27s).  2. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário
ad hoc que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 30/2015, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por
anulações  adicionais  de  dotação.  Após  a  leitura,  encaminha  para  as
Comissões Permanentes, em regime de urgência (12min43s à 17min07s).
3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  ad  hoc  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  21/2015,  que  autoriza  o  Poder
Executivo Municipal abrir créditos adicionais suplementares por anulação
total de dotação. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em única votação o PLE nº. 21/2015, o qual foi aprovado,  com ausência
do Vereador Carlito (17min13s à 25min53s). Solicita ao Secretário ad hoc
que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 25/2015, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por
anulações parciais de dotações. Em única discussão o projeto. Encerrada
a discussão. Em única votação o PLE nº. 25/2015, o qual foi  aprovado,
com  ausência  do  Vereador  Carlito  (25min54s  à  32min06s).  Solicita  ao
Secretário ad hoc que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 02/2015, que
declara como utilidade pública o “Rotary Clube de Itapoá" no município de
Itapoá/SC. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o PLE nº. 02/2015, o qual foi aprovado, com ausência do
Vereador  Carlito  (32min08s  à  40min20s).  Solicita  ao  Secretário  ad hoc
que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 28/2015, que denomina nome
de via pública: “Wellington Rodrigues Junqueira” no município de Itapoá.
Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira
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votação  o  PLE  nº.  28/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do
Vereador  Carlito  (40min21s  à  45min14s).  Solicita  ao  Secretário  ad hoc
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  29/2015,  que  denomina  a
“Estrada  Boiadeiro”  no  município  de  Itapoá.  Em  primeira  discussão  o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 29/2015, o
qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Carlito  (45min15s  à
49min52s). Solicita ao Secretário ad hoc que proceda à leitura do Projeto
de Lei n° 15/2015, que institui Programa de Recuperação Fiscal – Refis, e
dá  outras  providências.  Em segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLE nº. 15/2015, o qual foi aprovado,
com ausência do Vereador Carlito e voto contrário da Vereadora Márcia
(49min53s  à  51min25s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 131/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a  desobstrução  de  um  valetão  e  a  implantação  de  manilhas  na  Rua
Carlos Drumond de Andrade, no Balneário Verdes Mares, de autoria das
Bancadas  do  PSC,  PMDB e  PP;  Indicação  n.  132/2015,  que  indica  ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  da  Secretaria  de  Educação,
elabore  um  convênio  para  a  implantação  de  Projeto  de  Educação
Ambiental  com  a  Reserva  Volta  Velha  e  todas  as  escolas  públicas
municipais,  de  autoria  das  Bancadas  do  PR  e  PSDB;  Indicação  n.
133/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a instalação de uma boca de lobo, bem como a
manutenção da estrada da cachoeira (frente a casa do Valério), de autoria
das Bancadas do PMDB, PSC e PP (51min29s à 55min11s). 5. ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADORA  MÁRCIA  (55min36s  à  1h01min51s).
VEREADOR DANIEL (1h01min52s à 1h02min38s). 6. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h09min, 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, 08 de junho de 2015.
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