
ATA Nº 128/15 DA 22ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 06 DE JULHO DE 2015.

Aos seis dias do mês de julho de 2015, às 19h07min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 22ª 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°  127/2015,  a  qual  foi
aprovada,  com  ausência  da  Vereadora  Márcia  (8min07s  à  8min24s).
Solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(8min26s à 16min43s). 2. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 41/2015, 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.
VEREADOR  THOMAZ solicita  dispensa  da  leitura  do  projeto  que  está
dando entrada na Casa. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador Thomaz, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  da  ementa  do  PLE  n°  41/2015.  Após  a  leitura,  encaminha  o
referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes  (17min12s  à
18min16s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que
proceda à  leitura  da  Redação Final  ao  Projeto  de  Lei  n°  16/2015,  que
dispõe  sobre  a  desafetação  de  ruas  públicas  de  uso  comum  do  povo
passando a integrar a categoria de bens dominiais. Em única discussão a
redação final. Encerrada a discussão. Em única votação a Redação Final
ao  Projeto  de  Lei  n°  16/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  da
Vereadora  Márcia  (18min21s  à  26min37s). Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 40/2015, que cria o Componente
Municipal  do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção
Básica  –  PMAQ  Municipal,  na  forma  de  incentivo  financeiro  de
desempenho  no  âmbito  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  dá  outras
providências. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  40/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência  da  Vereadora  Márcia  (26min39s  à  53min13s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  03/2015,  que
declara como utilidade pública a “Liga Itapoaense de Futebol - LITA" no
município  de  Itapoá/SC.  Em primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em primeira votação o Projeto de Lei  n°  03/2015,  o qual  foi
aprovado,  com ausência  da  Vereadora  Márcia  (53min18s  à  57min31s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 23/2015,
que  denomina  nome  de  via  pública:  “Roberto  Rizental  Gomes”  no
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município  de  Itapoá.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em primeira votação o Projeto de Lei  n°  23/2015,  o qual  foi
aprovado,  com  voto  contrário  do  Vereador  Thomaz  e  ausência  da
Vereadora  Márcia  (1h11min39s  à  1h14min38s).  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n.
155/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  implantação  de  “braço”  de  luminária  e
iluminação  pública  na  Rua  Erich  Speck,  no  Balneário  Saí  Mirim  (zona
rural), de autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP; Indicação n. 156/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  manutenção  e  o  ensaibramento  da  Rua
Pyssandó, no Balneário Santa Terezinha, Pontal do Norte, de autoria das
Bancadas PSC, PMDB e PP; e da Indicação n. 157/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a  abertura  e  o  ensaibramento  da  Rua  Paraju,  no  Balneário  Rosa  dos
Ventos  (Pontal  do  Norte),  de  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB e  PP.
Após  consulta  ao  Plenário,  propõe,  verbalmente,  a  Indicação  nº.
158/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  disponibilize  um trator  de  pneu,  a  rotativa  e  um caminhão
pipa, para o auxílio do evento que acontecerá nos próximos dias 10, 11 e
12  de  julho  de  2015,  no  “CTG  Fronteira  do  Litoral,  localizado  na
localidade 1º de Julho, de autoria de todos os vereadores (1h11min39s à
1h14min38s). 5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  DANIEL
(1h14min59s  à  1h21min26s). VEREADOR  GERALDO  (1h21min59s  à
1h31min48s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h34min, 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, 06 de julho de 2015.
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