
ATA Nº 129/15 DA 23ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 13 DE JULHO DE 2015.

Aos treze dias do mês de julho de 2015, às 19h07min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 23ª 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°  128/2015,  a  qual  foi
aprovada  (2min17s  à  2min30s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à
leitura  das  correspondências  (2min33s  à  11min28s).  2.  ENTRADA NA
CASA: VEREADOR THOMAZ  solicita dispensa da leitura do  Projeto de
Lei  Complementar  n°  02/2015.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Thomaz,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  PLC  nº  02/2015,  que
institui  a  contribuição  para  custeio  dos  serviços  de  iluminação  pública-
COSIP - e dá outras providências (11min37s à 12min37s).  VEREADOR
OSNI solicita  dispensa da  leitura  do  Projeto  de  Resolução n°  03/2015.
PRESIDENTE  em deliberação o requerimento do Vereador Osni,  o qual
foi  aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do
PR  n°  03/2015,  aprova  a  apresentação  de  Proposta  de  Emenda  à
Constituição Estadual, alterando o inciso I, do §2º, e o §3º, do art.  155,
para  o  fim  de  fixar  percentual  de  recursos  a  ser  aplicado  em ações  e
serviços  públicos  de  saúde.  Após  a  leitura,  encaminha  os  projetos  às
Comissões  Permanentes  (12min45s  à  13min37s).  3.  ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n° 35/2015, que concede reajuste das remunerações dos servidores
públicos  do  município  de  Itapoá/SC.  Em  única  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em única votação o PLE nº 35/2015, o qual foi
aprovado  (13min44s  à  18min50s).  VEREADOR  ERNESTO  solicita  o
sobrestamento  do  Projeto  de  Lei  n°  37/2015,  que  aprova  o  Plano
Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providências.  PRESIDENTE  em
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Ernesto,  o  qual  foi  aprovado
(18min57s à 20min18s).  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 segunda
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o
Projeto de Lei  n° 03/2015, o qual  foi  aprovado (20min29s à 26min18s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 23/2015,
que  denomina  nome  de  via  pública:  “Roberto  Rizental  Gomes”  no
município  de  Itapoá.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a

Ata n° 129/2015 – 13 de julho de 2015.                                                                                                                            Pág 1/1



discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 23/2015, o qual foi
aprovado  (26min20s  à  29min43s).  4.  INDICAÇÃO: VEREADOR
ERNESTO  requer  a  retirada  da  Indicação  nº  161/2015.  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 159/2015, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a colocação de 04 luminárias nos postes existentes na Rua
220, entre os números 461 e 534, de autoria das Bancadas PMDB, PSC e
PP; da Indicação n.  160/2015,  que indica ao Senhor  Prefeito Municipal
que,  através  do  setor  competente,  providencie  o  conserto  do  bueiro
quebrado localizado no meio da pista, na esquina da Rua Miguel Galhardi
com a Avenida André Rodrigues de Freitas,  neste Município,  de autoria
das Bancadas PSDB e PR; Indicação n. 162/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
manutenção  da  Rua  da  Graça,  no  bairro  Samambaial,  de  autoria  das
Bancadas PSC, PMDB e PP; e da Indicação n. 163/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a manutenção e o ensaibramento da Rua Faisão, no bairro São José, de
autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP  (29min45s  à  32min32s). 5.
ESPAÇO REGIMENTAL:  VEREADOR DANIEL  (33min21s à 37min16s).
VEREADOR  GERALDO  (37min50s  à  42min26s).  TENENTE  LUIZ  E
SARGENTO  GERÔNIMO,  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  DE  ITAPOÁ
(42min48s à 1h13min57s) 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h21min, 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, 13 de julho de 2015.
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