
ATA Nº 140/15 DA 32ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015.

Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, às 19h14min, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 32ª 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°  139/2015,  a  qual  foi
aprovada (24min20s à 24min33s).  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  das  correspondências  (24min34s  à  40min21s).  2. ENTRADA NA
CASA:  VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da leitura do projeto que
está  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° 64/2015,
que  dispõe  sobre  a  parceria  entre  o  Poder  Executivo  Municipal  e  a
iniciativa privada para a implantação e manutenção de abrigos em pontos
de  parada  de  transporte  coletivo  no  perímetro  urbano  e  dá  outras
providências.  Após  a  leitura,  encaminha  o  projeto  de  lei  às  Comissões
Permanentes (40min25s à 41min23s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 39/2015,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações. Em única discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei n° 39/2015, o
qual  foi  aprovado  (41min27s  à  44min55s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar Substitutivo nº. 01/2015
ao Projeto de Lei  Complementar  n°  02/2015,  que institui  a contribuição
para  custeio  dos  serviços  de  iluminação  pública-  COSIP -  e  dá  outras
providências.  Em primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada a  discussão.
Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  Substitutivo  nº.
01/2015 ao PLC n° 02/2015, o qual foi aprovado (44min58s à 46min40s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 43/2015,
que denomina nome de via pública “Professora Patrícia Braga Pacheco”
no município  de  Itapoá.  Em segunda discussão o  projeto.  Encerrada a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 43/2015, o qual foi
aprovado  (46min45s à 49min59s).  Solicita ao Secretário  que proceda à
leitura do Projeto de Lei n° 53/2015, que 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 segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 53/2015,
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o  qual  foi  aprovado  (50min  à  52min19s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  54/2015,  que  autoriza  o  Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação  de
dotação.  Em segunda discussão o  projeto.  Encerrada a  discussão.  Em
segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  54/2015,  o  qual  foi  aprovado
(52min44s à 54min42s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei n° 55/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir
crédito  adicional  suplementar  por  anulações  de  dotações.  Em segunda
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o
Projeto de Lei  n° 55/2015, o qual  foi  aprovado  (54min43s à 56min12s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 56/2015,
que  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  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 56/2015, o qual foi
aprovado  (56min14s  à  1h00min11s).  4.  MOÇÃO:  VEREADOR  EDSON
solicita  a  inclusão  da  Moção  de  Aplausos  nº.  10/2015  na  pauta  da
presente  reunião.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador Edson, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  da Moção de Aplausos nº.  10/2015,  que aplaude e congratula  a
Equipe de Trilheiros Italama, pelo 8° Encontro de Trilheiros Italama. Em
discussão  a  Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Moção  de
Aplausos nº. 10/2015, a qual foi aprovada (1h00min12s à 1h07min56s). 5.
REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do  Requerimento n. 44/2015, que requer que o Poder Executivo,
através  do  setor  competente,  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,
informações  para  esta  Casa  de  Leis  sobre  as  benfeitorias  que  foram
realizadas,  e  quais  ainda  serão  implantadas  neste  ano  de  2015,  pela
empresa prestadora de serviços públicos Itapoá Saneamento, de autoria
de  todos  os  vereadores.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão. Em votação o Requerimento n. 44/2015, o qual foi  aprovado
(1h09min06s  à  1h16min32s).  6.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 211/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
o ensaibramento da Rua 200, bem como o conserto de uma depressão
(buraco) existente nesta rua, esquina com a Avenida Dom Henrique II, de
autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  212/2015,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  manutenção  da  Rua  Nossa  Senhora  Aparecida,  esquina
com a Rua 600, a qual se encontra com um enorme buraco, impedindo o
tráfego de veículos e transeuntes, de autoria das Bancadas PMDB, PSC e
PP; Indicação n. 213/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento,  de  toda  a  extensão  da  Rua  530,  na  Barra  do  Saí,  de
autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  214/2015,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
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providencie  o  ensaibramento  da  Rua  170  e  Rua  Caraíbas,  as  quais
localizam-se no Balneário Barra do Saí, de autoria das Bancadas PMDB,
PSC  e  PP;  Indicação  n.  215/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e
o ensaibramento da Rua Leopoldo Sprengel,  no trecho compreendido a
partir do Mercado de Peixe até a Avenida André Rodrigues de Freitas, de
autoria das Bancadas PR e PSDB.  VEREADOR CARLITO  indica que o
Poder Executivo  apoie a 5ª Copa Itapoaense de Futebol.  VEREADORA
MÁRCIA  indica que o Poder Executivo  providencie o ensaibramento de
toda a extensão da Avenida Brasília, no Balneário Brasília.  VEREADOR
EDSON  indica que o Poder Executivo  providencie o ensaibramento das
Ruas 1000 e 1380. VEREADOR GERALDO indica que o Poder Executivo
providencie a manutenção da galeria construída na via pública em frente
a  Panificadora  Luma.  VEREADOR  THOMAZ  indica  que  o  Poder
Executivo providencie a notificação da empresa Itapoá Saneamento, para
que a mesma realize as manutenções necessárias no sistema hidráulico
do  Município  de  maneira  eficiente,  em  um  curto  prazo.  VEREADOR
ERNESTO indica  que  o  Poder  Executivo  providencie  a  limpeza  e
desobstrução  do  “valetão”  localizado  no  final  da  Rua  do  Peixe,  o  qual
deságua  no  Rio  Saí  Mirim  (1h16min35s  à  1h24min49s).  7.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  GERALDO  (1h25min14s  à  1h32min02s).
VEREADOR  THOMAZ  (1h32min47s  à  1h34min46s). 8.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h29min, 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, 05 de outubro 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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