
ATA Nº 138/15 DA 30ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 21 DE SETEMBRO DE 2015.

Aos  vinte  e  um  dias  do mês de setembro  de 2015, às 19h11min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 30ª
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  Extraordinária  n°
134/2015,  a  qual  foi  aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°
135/2015, a qual foi aprovada. Em discussão a Ata Ordinária n° 137/2015,
a  qual  foi  aprovada (22min37s  à  26min17s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda  à  leitura  das  correspondências  (26min18s  à  31min09s).  2.
ENTRADA NA CASA:  VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da leitura
dos  projetos  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 do Projeto de Lei
n°  56/2015  –  denomina  vias  públicas:  "Rua  Leonides  Pommer,  Rua
Hermínio Dagnoni, Rua Max Cley Defendi, Rua São João Maria Vianney,
Rua Joaquim Leal Gomes, Rua Angra dos Reis e Rua São Lourenço, de
dá outras providências”; Projeto de Lei n° 57/2015 – estima receita e fixa
despesas para o exercício financeiro 2016; Projeto de Lei n° 58/2015 –
altera  a  Lei  Municipal  nº  607/2015 que dispõe sobre as diretrizes  para
elaboração  da  Lei  Orçamentária  para  2016,  e  dá  outras  providências;
Projeto  de  Lei  n°  60/2015  –  obriga  as  empresas  concessionárias  de
serviço  público  urbano  a  licenciarem  seus  veículos  no  Município  e  dá
outras  providências;  e Projeto de Lei  n°  61/2015 – dispõe da liberação
das dependências esportivas das escolas da rede municipal de ensino, no
âmbito do município de Itapoá/SC, nos finais de semanas, às entidades
sociais e comunitárias, e dá outras providências. Solicita que o Secretário
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 59/2015 – altera a Lei Municipal nº
140/2007,  que  dispõe  sobre  o  exercício  do  comércio  temporário,  e  dá
outras providências (32min20s à 1h05min02s). Após a leitura, encaminha
todos  os  projetos  às  Comissões  Permanentes.  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que proceda à  leitura  da  Redação
Final  ao  Projeto  de  Lei  n°  37/2015  -  aprova  o  Plano  Municipal  de
Educação e dá outras providências. Em discussão o projeto. Encerrada a
discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  37/2015,  o  qual  foi
aprovado,  com  voto  contrário  do  Vereador  Osni  (1h05min31s  à
1h47min03s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°  51/2015  –  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito
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adicional suplementar por anulação de dotação. Em discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 51/2015,
o qual  foi  aprovado  (1h47min05s à 1h55min58s).  Solicita  ao Secretário
que proceda à leitura  do Projeto  de Lei  n°  54/2015 – autoriza o  Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação  de
dotação. Em discussão. Após as discussões, sobresta o PLE nº. 54/2015,
bem  como  o  Projeto  de  Lei  n°  55/2015  –  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulações de dotações
(1h55min59s à 2h00min49s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei n° 44/2015 – denomina nome de via pública “Kati Pries”
no município de Itapoá. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em segunda votação o Projeto  de  Lei  n°  44/2015,  o  qual  foi  aprovado
(2h00min54s  à  2h05min07s).  4.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n.  200/2015  -  indica  ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
o  ensaibramento  da  Rua  Francisco  Quintino  Correia,  entre  as  ruas  do
Príncipe e a Av. Celso Ramos, localizada no Bairro Itapema do Norte. De
autoria  das  Bancadas  PR  e  PSDB;  Indicação  n.  201/2015  -  indica  ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a construção de um ponto de ônibus na Avenida Brasil (Itapoá), em frente
à loja Princesinha. De autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP; Indicação
n. 202/2015 - indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie o ensaibramento da Rua Jerivá, na Figueira do
Pontal.  De  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
203/2015  -  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a conclusão do manilhamento de uma valeta na
Rua 270, na Barra do Saí. De autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP;
Indicação n. 204/2015 - indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie o patrolamento da Rua 20, bem como o
conserto de um buraco existente naquela rua. De autoria das Bancadas
PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  205/2015  -  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que, através do setor competente,  providencie a manutenção,
bem como o ensaibramento, da Rua 1100, a partir da Rua João Horácio
Vieira até o Lar dos Idosos, no Balneário Paese. De autoria das Bancadas
PMDB, PSC e PP; Indicação Verbal  nº.  206/2015 – indica que o Poder
Executivo providencie a disposição de um trator para o evento Trilheiros
Italama, o qual ocorrera nos dias 25,26 e 27, no Município de Itapoá. De
autoria de todos os vereadores (2h05min09s à 2h08min23s). 5. ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  EDSON  (2h08min45s  à  2h12min06s).
VEREADOR  CARLITO  (2h12min18s  à  2h17min31s).  VEREADOR
GERALDO (2h18min04s à 2h27min07s). VEREADOR OSNI (2h27min22s
à  2h32min26s).  VEREADOR  DANIEL  (2h32min43s  à  2h40min40s).  6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 21h30min, 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, 21 de setembro de 2015.
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