
ATA Nº 142/15 DA 33ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Aos  dezenove  dias  do mês de outubro  de 2015, às 19h01min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 33ª
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° 140/2015, a
qual  foi  aprovada  (1min54s  à  2min05s).  Em  discussão  a  Ata
Extraordinária n° 141/2015, a qual foi aprovada (02min06s à 02min18s).
Solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(02min19s à 31min20s).  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° 65/2015,  que dispõe sobre a colocação de placas
indicativas de nomes de bairros no município de Itapoá/SC, e dá outras
providências.  Após  a  leitura,  encaminha  o  projeto  de  lei  às  Comissões
Permanentes  (31min32s à 32min20s).  3. ORDEM DO DIA: VEREADOR
THOMAZ  solicita a inclusão das Emendas Supressivas nº.  01, 02, 03 e
04/2015 e Emenda Modificativa nº. 05/2015 ao Projeto de Lei de Iniciativa
Popular  nº.  59/2015,  na  pauta  da  presente  Reunião.  VEREADOR
CARLITO  menciona  que  protocolou  na  Casa  uma  emenda  ao  referido
projeto de lei. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador
Thomaz, o qual  foi  aprovado. Procede à leitura da Emenda protocolada
pelo  Vereador  Carlito  e  encaminha  a  mesma  para  as  Comissões
Permanentes (32min22s à 37min02s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Projeto de Lei n° 45/2015, que denomina nome de via pública:
“Rua Vinte e Seis de Abril” no município de Itapoá. Em primeira discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°
45/2015,  o  qual  foi  aprovado  (37min07s  à  39min44s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 61/2015, que 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.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação
o Projeto de Lei n° 61/2015, o qual foi aprovado (39min45s à 42min39s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 62/2015,
que denomina o Posto de Saúde da Barra do Saí como “Inacio Porfirio
dos Santos”. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
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primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  62/2015,  o  qual  foi  aprovado
(42min41s à 55min15s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei  n°  63/2015,  que altera a Lei  Municipal  nº  110/1995,  que
dispõe  sobre  o  serviço  de  táxi  no  município  de  Itapoá  e  dá  outras
providências.  Em primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada a  discussão.
Em primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  63/2015,  o  qual  foi  aprovado
(39min45s à 42min39s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Emenda Supressiva nº. 01/2015 ao Projeto de Lei n° 59/2015, que altera
a Lei  Municipal  nº  140/2007, que dispõe sobre o exercício do comércio
temporário, e dá outras providências. Em discussão a emenda. Encerrada
a discussão. Em votação a Emenda Supressiva nº. 01/2015 ao Projeto de
Lei n° 59/2015, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à
leitura da Emenda Supressiva nº. 02/2015 ao Projeto de Lei n° 59/2015.
Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em votação a Emenda
Supressiva nº. 02/2015 ao Projeto de Lei n° 59/2015, a qual foi aprovada.
Solicita  ao Secretário  que proceda à  leitura  da  Emenda Supressiva  nº.
03/2015  ao  Projeto  de  Lei  n°  59/2015.  Em  discussão  a  emenda.
Encerrada a discussão. Em votação a Emenda Supressiva nº. 03/2015 ao
Projeto de Lei n° 59/2015, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Emenda Supressiva nº. 04/2015 ao Projeto de Lei n°
59/2015. Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em votação a
Emenda Supressiva nº. 04/2015 ao Projeto de Lei n° 59/2015, a qual foi
aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda
Modificativa nº.  05/2015 ao Projeto de Lei  n°  59/2015.  Em discussão a
emenda. Encerrada a discussão. Em votação a Emenda Modificativa nº.
05/2015 ao Projeto de Lei  n° 59/2015, a qual  foi  aprovada (58min08s à
1h05min09s). 4.  REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita  ao Secretário
que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  45/2015,  que  requer  que  o
Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe,  para  esta
Casa de Leis, cópia do Calendário Escolar Municipal 2015, informações
sobre o encerramento do Projeto Jornada Escolar e sobre o comunicado
de rescisão antecipada dos professores ACT's do projeto, de autoria das
Bancadas  PSDB  e  PR.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão. Em votação o Requerimento n. 45/2015, o qual foi  aprovado
(1h05min15s  à  1h11min26s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 222/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
o ensaibramento das Ruas 520, 530 e 540, a partir da Avenida Marechal
Floriano Peixoto em direção ao Rio Saí  Mirim,  no Balneário  Rainha do
Mar, de autoria das Bancadas PMDB, PSC e PP; Indicação n. 223/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a pintura da faixa de pedestres na Avenida Celso
Ramos, na esquina com a Rua 590, de autoria das Bancadas PSDB e PR;
Indicação  n.  224/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  colocação  de  saibro  no
“atoleiro”  da  Rua  1340,  no  Balneário  Santa  Clara,  de  autoria  das
Bancadas  PSDB  e  PR;  Indicação  n.  225/2015,  que  indica  ao  Senhor
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Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
ampliação  dos  redutores  de  velocidade  (lombadas)  até  o  meio  fio  das
vias,  em todo o Município,  de autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP;
Indicação  n.  226/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção asfáltica na Rua
Jacarezinho,  localizada  no  Bairro  Pontal  do  Norte,  de  autoria  das
Bancadas PP, PMDB e PSC; Indicação n. 227/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento das Ruas 180 e 190, no Bairro Barra do Saí, de autoria
das Bancadas PP, PMDB e PSC; e da Indicação n. 228/2015, que indica
ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  o  ensaibramento da  Rua 1960,  no  Balneário  Palmeiras,  de
autoria  das  Bancadas  PR  e  PSDB  (1h11min29s  à  1h15min25s).  6.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  DANIEL  (1h15min54s  à
1h26min34s). VEREADORA  MÁRCIA  (1h27min13s  à  1h44min54s).
VEREADOR  GERALDO  (1h42min22s  à  1h52min48s).  7.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h58min, 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, 19 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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