
ATA Nº 139/15 DA 31ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 28 DE SETEMBRO DE 2015.

Aos vinte  e  oito  dias  do mês de setembro  de 2015, às 19h03min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 31ª
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° 138/2015, a
qual  foi  aprovada  (10min46s  à  10min58s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda  à  leitura  das  correspondências  (10min59s  à  21min46s).  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
Complementar Substitutivo nº. 01/2015 ao Projeto de Lei Complementar
n°  02/2015  –  institui  a  contribuição  para  custeio  dos  serviços  de
iluminação pública- COSIP - e dá outras providências; Projeto de Lei n°
63/2015 – altera a Lei Municipal nº 110/1995, que dispõe sobre o serviço
de táxi no município de Itapoá e dá outras providências; e Projeto de Lei
n° 62/2015 – denomina o Posto de Saúde da Barra do Saí como “Inacio
Porfirio  dos  Santos”.  Após  a  leitura,  encaminha  todos  os  projetos  às
Comissões Permanentes  (21min52s à 23min44s).   3.  ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto de
Lei  n°  43/2015  –  denomina  nome  de  via  pública  “Professora  Patrícia
Braga Pacheco” no município de Itapoá. Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 43/2015,
o  qual  foi  aprovado  (23min46s  à 29min12s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  53/2015  –  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  da  inclusão  de  modalidades  esportivas  destinadas  às
pessoas portadoras de necessidades especiais nos eventos esportivos do
Município de Itapoá/SC e dá outras providências.  Em primeira discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°
53/2015,  o  qual  foi  aprovado  (29min13s  à  32min14s).  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 primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  54/2015,  o  qual  foi  aprovado
(32min16s à 33min50s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei  n°  55/2015 – autoriza o Poder Executivo Municipal  abrir
crédito  adicional  suplementar  por  anulações  de  dotações.  Em primeira
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discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o
Projeto de Lei n° 55/2015, o qual foi aprovado, com votos contrários dos
vereadores Márcia e Osni  (33min51s à 33min50s). Solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  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”.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação
o Projeto de Lei n° 56/2015, o qual foi aprovado (39min30s à 45min35s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 51/2015 –
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar
por anulação de dotação. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 51/2015, o qual foi
aprovado  (45min36s  à  48min37s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 43/2015 –
requer que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe,
para esta Casa de Leis, informações quanto às exigências para liberação
de  funcionamento  das  lanchonetes  e  congêneres  instalados  em
contêineres neste Município. De autoria das Bancadas PSDB e PR. Em
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento n. 43/2015, o qual foi aprovado (48min38s à 54min48s). 5.
MOÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que proceda à leitura  da
Moção n. 09/2015 - aplaude e congratula as equipes masculina da Escola
Ayrton  Senna  e  feminina  da  Escola  Monteiro  Lobato  que  sagraram-se
campeãs na etapa Microrregional do Campeonato Catarinense Escolar de
Futebol, apelidado de “Moleque Bom de Bola”, no dia 12 de setembro de
2015, no Município de São Francisco do Sul/SC. De autoria de todos os
vereadores. Em discussão a moção. Encerrada a discussão. Em votação
a Moção n.  09/2015,  a  qual  foi  aprovada  (54min52s à 1h09min26s).  5.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura
da  Indicação  n.  207/2015  -  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a construção de um redutor de
velocidade  (lombada)  na  Avenida  Celso  Ramos,  em  frente  à  Odonto
Excellence.  De  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
208/2015  -  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  Armindo  Bueno,  no
Bairro  Itapema do  Norte.  De autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB e  PP;
Indicação n. 209/2015 - indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente,  providencie o ensaibramento da Rua Saramonete,
no Balneário Brasília. De autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP; e da
Indicação n. 210/2015 - indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do  setor  competente,  providencie  a  extensão  de  rede  elétrica  na  Rua
Cardeal,  entre as quadras 33 e 37, no bairro São José. De autoria das
Bancadas  PMDB,  PSC e  PP (1h11min53s  à  1h14min18s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADORA  MÁRCIA  (1h14min46s  à  1h22min42s).
VEREADOR  THOMAZ  (1h22min52s  à  1h24min05s).  VEREADOR
DANIEL  (1h24min44s  à  1h28min26s).  VEREADOR  GERALDO,  cede  o
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espaço  a  Miguel  Carneiro  Braz  (1h29min12s  à  1h36min18s).  6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 21h31min, 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, 28 de setembro de 2015.

        Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino
               Presidente                                             Vice- Presidente

 
   Carlito Joaquim Custódio Junior                        Elvis Aron Pinheiro
            Primeiro Secretário                                      Secretário Geral
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