
ATA Nº 130/15 DA 24ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 03 DE AGOSTO DE 2015.

Aos três dias do mês de agosto de 2015, às 19h01min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 24ª 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°  129/2015,  a  qual  foi
aprovada  (1min45s  à  1min58s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à
leitura  das  correspondências  (1min59s  à  18min11s).  2.  ENTRADA NA
CASA: VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da leitura dos projeto de
Lei  que estão 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 da ementa do Projeto de Lei
n°  42/2015,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  elaboração  da  Lei
Orçamentária  para  2016,  e  dá  outras  providências;  Projeto  de  Lei  n°
43/2015, que denomina nome de via pública “Professora Patrícia Braga
Pacheco”  no município  de Itapoá;  e  do Projeto  de Lei  n°  44/2015,  que
denomina nome de via pública “Kati Pries” no município de Itapoá. Após a
leitura,  encaminha os projetos às Comissões Permanentes (18min16s à
19min39s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Emenda Modificativa nº. 01/2015 ao Projeto de Lei n°
33/2015 (autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares  por  anulação  de  dotação),  que  modifica  os  valores  das
suplementações e anulações do art.  1º. Em única discussão a emenda.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Modificativa  nº.
01/2015 ao PLE nº 33/2015, a qual foi aprovada (19min55s à 23min10s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 32/2015,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações. Em única discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em única votação o PLE nº 32/2015, o qual foi
aprovado (23min12s à 25min51s).  Solicita ao Secretário  que proceda à
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  34/2015,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulações  parciais  de
dotações.  Em  única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
única votação o PLE nº 34/2015, o qual foi aprovado, com quatro votos
favoráveis,  quatro  votos  contrários  e  o  voto  minerva  do  Presidente
(25min53s à 33min21s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei n° 39/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir
créditos  adicionais  suplementares  por  anulações  de  dotações.  Após  as
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discussões,  requer  seja  oficiado  o  Poder  Executivo  e  determina  o
sobrestamento do referido projeto de lei (33min26s à 36min05s). Solicita
ao Secretário  que proceda à leitura  do Projeto  de Lei  n°  36/2015,  que
altera  a  Lei  Municipal  nº  162/2007,  de  28  de  dezembro  de  2007,  que
dispõe  sobre  o  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente
Comdema,  e  dá  outras  providências.  Em primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº 36/2015, o qual foi
aprovado, com abstenção da Vereadora Márcia (36min16s à 45min32s).
4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura  do  Requerimento n. 32/2015, que requerem, na forma regimental,
com fulcro no § 2º, do art. 2º, da Lei Municipal n. 257/2004, e após ouvido
o Plenário,  autorização para ausentarem-se na reunião ordinária do dia
17  de  agosto  de  2015,  para  tratarem  de  assuntos  familiares,  fora  do
município de Itapoá, de autoria dos Vereadores Daniel Silvano Weber e
Geraldo  Rene  Behlau  Weber.  Em  única  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 32/2015, o
qual  foi  aprovado  (45min37s  à  47min16s).  5.  MOÇÃO:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que proceda  à  leitura  da  Moção n.  08/2015,  que
aplaude e congratula toda a equipe do CTG Fronteira do Litoral, e seus
apoiadores, pela realização do 1º  Rodeio Crioulo Interestadual - 9º RT
MTG-SC, realizado neste Município  de Itapoá/SC, nos dias  10 a 12 de
julho  do  corrente  ano,  de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  única
discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção
nº.  08/2015,  a  qual  foi  aprovada  (47min26s  à  1h04min24s).  6.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura
da Indicação n. 164/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  instalação  de  placas  de
indicação  de  sentido  dos  órgãos  públicos  municipais,  de  autoria  das
Bancadas PMDB, PSC e PP; Indicação n. 165/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
pavimentação da Rua 1680, de autoria das Bancadas PMDB, PSC e PP;
Indicação  n.  166/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  mudança  do  itinerário  do
ônibus  de  linha,  passando  a  circular  pela  rua  João  Horácio  Vieira,  de
autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  167/2015,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
viabilize um estacionamento de veículos de carga e descarga na Rua do
Príncipe,  de autoria das Bancadas PR e PSDB; Indicação n.  168/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  desobstrução  do  bueiro  localizado  na  Rua
Águia do Mar,  situada entre  a Quadra 15 e 18 do Balneário São José,
neste  Município,  de  autoria  das  Bancadas  PSDB  e  PR;  Indicação  n.
169/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  o  reaproveitamento  do  calçamento  antigo  da
Avenida  Brasil  para  fazer  o  calçamento  da  Rua  2.820,  de  autoria  das
Bancadas PP, PMDB e PSC; Indicação n. 170/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o



ensaibramento da Rua Raquel  de Queiroz, no Balneário Itapoá, Centro,
de autoria das Bancadas PP, PMDB e PSC; e da Indicação n. 171/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  limpeza  da  rua  em  frente  à  lateral  da
Fetraconspar,  no  Pontal,  de  autoria   das  Bancadas  PP,  PMDB  e  PSC
(1h13min22s  à  1h18min25s). 7.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
CARLITO  (1h18min46s  à  1h24min32s). 8.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h26min, 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, 03 de agosto de 2015.

    Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino
Presidente                                             Vice- Presidente

 
   Carlito Joaquim Custódio Junior                        Elvis Aron Pinheiro
            Primeiro Secretário                                      Secretário Geral


