
ATA Nº 131/15 DA 25ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 10 DE AGOSTO DE 2015.

Aos dez dias do mês de agosto de 2015, às 19h01min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 25ª 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°  130/2015,  a  qual  foi
aprovada  (6min23s  à  6min36s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à
leitura  das  correspondências  (6min37s  à  17min34s).  2.  ENTRADA NA
CASA: VEREADOR ERNESTO  solicita dispensa da leitura dos projetos
de Lei que estão dando entrada na Casa. PRESIDENTE em deliberação o
requerimento  do  Vereador  Ernesto,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei n° 46/2015,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações, do Projeto de Lei n° 47/2015,
que  altera  a  Lei  Municipal  nº  446/2013,  de  28  de  maio  de  2013,  que
concede  vale  alimentação  aos  servidores  públicos  do  Município  de
Itapoá/SC, e do Projeto de Lei  n°  45/2015,  que denomina nome de via
pública: “Rua Vinte e Seis de Abril” no município de Itapoá. Após a leitura,
encaminha os projetos às Comissões Permanentes, acatando o regime de
urgência aos PLE nº. 46 e 47/2015 (17min46s à 19min46s).  3. ORDEM
DO DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda à  leitura  da
Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  n°  33/2015,  que  autoriza  o  Poder
Executivo Municipal abrir créditos adicionais suplementares por anulação
de dotação. Em única discussão a redação final. Encerrada a discussão.
Em  única  votação  a  Redação  Final  ao  PLE  nº  33/2015,  a  qual  foi
aprovada (19min47s à 22min51s).  Solicita ao Secretário  que proceda à
leitura do Projeto de Resolução n° 03/2015, que 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. Em única discussão o
projeto.  Encerrada a  discussão.  Em única  votação o  PR nº  03/2015,  o
qual  foi  aprovado  (22min53s  à  29min03s).  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 segunda discussão o projeto.  Encerrada a discussão.
Em  segunda  votação  o  PLE  nº  36/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com
abstenção  da  Vereadora  Márcia  (29min09s  à  31min49s).  4.
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REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do Requerimento n. 33/2015, que requer, que o Poder Executivo,
através  do  setor  competente,  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,
informações sobre o protocolo entregue na FATMA sobre a documentação
EIA/RIMA Gleba I  e II,  de autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP. Em
única  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  única
votação  o  Requerimento  nº.  33/2015,  o  qual  foi  aprovado  (31min53s  à
34min38s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
n.  34/2015,  que  requer,  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor
competente,  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,  informações  sobre  o
quadro  de  lotação  dos  servidores  públicos  da  Secretaria  Municipal  de
Educação, com sua carga horária e local de lotação, para conhecimento e
providências, de autoria das Bancadas PSDB e PR. Em única discussão o
Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº.  34/2015,  o  qual  foi  aprovado  (34min39s  à  36min21s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 35/2015, que requer,
que o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe,  para
esta Casa de Leis, informações sobre a instalação do monitoramento com
câmeras  de  segurança  nas  ruas  de  Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas
PSDB e PR. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão.
Em  única  votação  o  Requerimento  nº.  35/2015,  o  qual  foi  aprovado
(36min22s  à  38min02s).  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 172/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
o ensaibramento da Rua Frei  Paulo Zandi,  entre as Ruas João Horácio
Vieira e Malvina Barbosa, no Balneário Itapoá, de autoria das Bancadas
PSC, PMDB e PP; Indicação n. 173/2015, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  abertura  da
Rua Maria de Lourdes Sanches, esquina com a Rua Frei Paulo Zandi, no
Balneário Itapoá, de autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP; Indicação
n.  174/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do
setor  competente,  providencie  a  manutenção,  bem como  colocação  de
saibro, instalação de manilhas e sistema de captação de água (boca de
lobo) na rua Padre Anchieta, entre os números 367 a 399, em Itapoá, de
autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  175/2015,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção, bem como a colocação de saibro, em toda a
extensão das ruas 1860,  1870,  1950 e 2330,  de autoria  das Bancadas
PMDB, PSC e PP; Indicação n. 176/2015, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  substituição
das lâmpadas de iluminação do campo de futebol de Itapoá, de autoria
das Bancadas PMDB, PSC e PP; e da Indicação n. 177/2015, que indica
ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a substituição de uma lâmpada por outra de vapor de sódio
na Rua Miguel Galhardi, nº 363, bem como a poda dos galhos de árvores
em frente às  residências  de  n.º  291,  315 e 339,  na mesma rua,  neste
Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR (38min04s à 41min15s).



6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 19h39min, 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, 10 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


