
ATA Nº 132/15 DA 26ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 17 DE AGOSTO DE 2015.

Aos  dezessete  dias  do mês de agosto  de 2015, às 19h03min, sob a
Presidência do Vice-Presidente, o Vereador Ernesto  Policarpo  de  Aquino,
realizou-se a 26ª 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°
131/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com ausência  dos  vereadores  Daniel  e
Geraldo (8min38s à 8min57s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
das  correspondências  (9min  à  20min54s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR EDSON  solicita dispensa da leitura dos projetos que estão
dando entrada na Casa. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador  Edson,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  dos  vereadores
Daniel e Geraldo. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa
do Projeto de Lei n° 48/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal
conceder recursos financeiros a título de subvenção social à Associação
de  Pais  e  Professores  da  Escola  Estadual  de  Educação  Básica  Nereu
Ramos de  Itapoá,  do  Projeto  de  Lei  n°  49/2015,  que  autoriza  o  Poder
Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por
anulações de dotações,  e do Projeto de Lei  Complementar  n°  03/2015,
que  dispõe  sobre  a  taxa  de  prestação  de  serviços  ambientais.  Após  a
leitura,  encaminha os projetos  às  Comissões  Permanentes,  acatando o
regime de  urgência  aos  PLE nº.  48  e  49/2015  (21min  à  22min52s).  3.
ORDEM  DO  DIA:  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.  Em  primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE
nº 41/2015, o qual foi aprovado, com ausência dos vereadores Daniel e
Geraldo (23min11s  à  25min59s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 36/2015,
que  requer,  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,
encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,  informações,  por  meio  de  uma
listagem, com os repasses financeiros por convênios celebrados entre a
Prefeitura  Municipal  e  as  entidades  declaradas  de  utilidade  pública  no
município  de  Itapoá,  no  período  compreendido  entre  01/01/2012  a
01/08/2015. A listagem deverá relacionar o nome da entidade beneficiada
e os valores financeiros repassados mês a mês no período mencionado.
De  autoria  das  Bancadas  PR  e  PSDB.  Em  única  discussão  o
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Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº. 36/2015, o qual foi aprovado, com ausência dos vereadores Daniel e
Geraldo (26min06s  à  29min44s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do Requerimento n. 37/2015, que requer, que o Poder Executivo,
através  do  setor  competente,  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,
informações  a  respeito  da  cessão  de  uso  do  equipamento  para  a
Associação  de  Carroceiros  e  Catadores  de  Itapoá,  prevista  na  Lei
Municipal nº. 568/2015, sancionada em 08 de maio 2015, de autoria das
Bancadas PR e PSDB. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº.  37/2015,  o  qual  foi
aprovado, com ausência dos vereadores Daniel  e Geraldo (29min46s à
34min291s).  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Indicação n. 178/2015, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a substituição do
reator da lâmpada que se encontra no poste situado na esquina, à direita,
do  final  da  Rua  I,  do  Loteamento  Residencial  do  Príncipe,  neste
Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR; Indicação n. 179/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a limpeza da Rua Sergipe, no loteamento Volta
ao  Mundo,  de  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
180/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  pavimentação,  com  bloquete  sextavado,  da
Rua Walter Crisanto, na Gleba II – Samambaial, de autoria das Bancadas
PSC, PMDB e PP; Indicação n. 181/2015, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a construção de
uma lombada na Rua Ludovico Noé Zagonel, em Itapoá, de autoria das
Bancadas PSC, PMDB e PP; Indicação n. 182/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento  da  Rua Caraíbas,  bem como o  manilhamento  da  valeta
localizada  no  cruzamento  desta  com  a  Rua  160,  na  Vila  Nazaré,  de
autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  183/2015,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie o patrolamento da Rua Fernão de Magalhães, a partir da Rua
160 até o final, sentido sul, de autoria das Bancadas PMDB, PSC e PP;
Indicação  n.  184/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  o  ensaibramento  Rua  1990,
Rua dos  Coqueiros,  Balneário  Palmeiras,  de autoria  das  Bancadas PP,
PMDB  e  PSC;  Indicação  n.  185/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que, através do setor competente,  providencie ensaibramento
Rua 1750, Balneário Mariluz, de autoria das Bancadas PP, PMDB e PSC;
Indicação  n.  186/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a iluminação e o ensaibramento
da Rua Alexandre Stik, de autoria das Bancadas PP, PMDB e PSC; e da
Indicação  n.  187/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  extensão  de  rede  de
iluminação pública, bem como a instalação de um sistema de captação de
água (boca de lobo), na Rua 1350, esquina com a Rua Maria de Lurdes



Sanches,  em  Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP
(34min32s à 40min18s). 6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h48min, 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, 17 de agosto de 2015.

Ernesto Policarpo de Aquino
                                                     Presidente                                              
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