
ATA Nº 125/15 DA 19ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 15 DE JUNHO DE 2015.

Aos quinze dia do mês de junho de 2015, às 19h07min, sob a Presidência do
seu  titular, o Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 19ª 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°  124/2015,  a  qual  foi
aprovada  (2min33s  à  4min47s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à
leitura  das  correspondências  (2min48s  à  14min46s).  2.  ENTRADA NA
CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei n° 31/2015, que altera a Lei Municipal nº. 007/2005, de 30
de março de 2005, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, e dá outras
providências.  Encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as  Comissões
Permanentes, em regime de urgência (14min57s à 16min41s). 3. ORDEM
DO DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda à  leitura  do
Projeto de Lei n° 30/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir
créditos  adicionais suplementares por anulações adicionais  de dotação.
VEREADOR  DANIEL propõe  emenda  ao  referido  projeto  de  lei.
PRESIDENTE ante à emenda proposta, devolve o projeto às Comissões
Permanentes,  para  discussão  da  referida  emenda  (16min46s  à
22min44s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n° 18/2015, que denomina o Pronto Atendimento 24 horas do município
de Itapoá como “José Luiz Vizcaychipi de Aguiar”. Em primeira discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº. 18/2015,
o  qual  foi  aprovado (23min03s  à  26min03s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 02/2015, que declara como utilidade
pública  o  “Rotary  Clube  de  Itapoá"  no  município  de  Itapoá/SC.  Em
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda
votação o PLE nº. 02/2015, o qual foi aprovado (26min04s à 32min45s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 28/2015,
que denomina nome de via pública: “Wellington Rodrigues Junqueira” no
município  de  Itapoá.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLE nº. 28/2015, o qual foi aprovado
(32min46s à 36min26s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto  de  Lei  n°  29/2015,  que  denomina  a  “Estrada  Boiadeiro”  no
município  de  Itapoá.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLE nº. 29/2015, o qual foi aprovado
(36min37s  à  39min29s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
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Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 134/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a manutenção da Rua Ademar Pereira, a partir da Avenida Saí Mirim (Rua
370),  ao  lado  da  Oficina  Mecânica  Claudino,  até  ao  final,  sentido
Balneário Volta ao Mundo, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP;
Indicação  n.  135/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção da Rua Marcelo
Ezébio  de  Souza (Lei  n.  409/12),  localizada no  Bairro  Samambaial,  de
autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n. 136/2015, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  um  temporizador,  pelo  modo  de  operação  amarelo
intermitente,  para o período da madrugada (da 1h às 5h),  no semáforo
localizado no cruzamento da Avenida André Rodrigues de Freitas com a
Rua  do  Príncipe,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação  n.  137/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção da Rua 510, no
Balneário  Rainha,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação  n.  138/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  no  asfalto  da
Avenida  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas,  em  frente  à  Agropecuária
Itapema, no Balneário Jardim Pérola, de autoria das Bancadas do PSDB
e  PR;  Indicação  n.  139/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal
que, através do setor competente, providencie o ensaibramento de pedra
brita  na  Rua  240,  intitulada  como  Rua  Conde  D'  Eu,  localizada  no
Balneário  Barra  do  Saí  II,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR;
Indicação  n.  140/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento,  da  Rua  Carlos  Drummond  de  Andrade,  no  Balneário
Verdes  Mares,  de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  e  da
Indicação  n.  141/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  e  o
ensaibramento da Rua 140, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP  (39min31s  à  45min49s). 5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
THOMAZ  (46min14s à 55min20s).  VEREADOR GERALDO  (55min40s à
1h00min03s).  VEREADORA  MÁRCIA  (1h00min18s  à  1h09min58s).
VEREADOR  DANIEL  (1h10min19s  à  1h17min58s).  VEREADORA
MÁRCIA (1h18min07s à 1h19min07s). VEREADOR DANIEL (1h19min08s
à  1h19min39s).  VEREADOR THOMAZ  (1h19min44s  à  1h19min49s). 6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h27min, 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, 15 de junho de 2015.
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