
ATA Nº 145/15 DA 35ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos nove dias do mês de novembro de 2015, às 19h07min, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 35ª 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°  143/2015,  a  qual  foi
aprovada,  com  ausência  dos  vereadores  Márcia  e  Carlito  (8min50s  à
9min07s).  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°  144/2015,  a  qual  foi
aprovada,  com  ausência  dos  vereadores  Márcia  e  Carlito  (9min09s  à
9min22).  Ante a ausência  do Vereador Carlito,  nomeio como Secretário
ad hoc o Vereador Geraldo. Solicita ao Secretário que proceda à leitura
das  correspondências  (9min52s  à  24min36s).  2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°  66/2015,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito
adicional  suplementar  por  anulação  de  dotação.  Após,  encaminha  o
referido  projeto  de  lei  para  as  Comissões  Permanentes,  em regime de
urgência  (24min37s  à  27min38s).  3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 64/2014,
que  altera  a  Lei  Municipal  nº  134/2002,  que  dispõe  sobre  a  planta  de
valores,  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 64/2014,
o qual  foi  aprovado com três votos favoráveis,  três votos contrários e o
voto minerva do Presidente, e ausência dos vereadores Márcia e Carlito
(27min45s à 35min49s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei n° 11/2015, que revoga a Lei Municipal nº 104/1995. Em
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda
votação o Projeto de Lei n° 11/2015, o qual foi aprovado, com ausência
dos  vereadores  Márcia  e  Carlito (35min54s  à  40min28s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 26/2015, que institui
o marco legal dos serviços de transporte público no município de Itapoá e
dá  outras  providências.  Em segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 26/2015, o qual foi
aprovado,  com ausência  dos  vereadores  Márcia  e  Carlito (40min29s  à
43min10s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°  27/2015,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  outorgar  a  terceiros,
mediante  concessão,  os  serviços  de  transporte  público  do  Município  e
autoriza a instituição de subsídio financeiros para propiciar a modicidade
tarifária  para  os  usuários  dos  serviços  e  dá  outras  providências.  Em
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segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda
votação o Projeto de Lei n° 27/2015, o qual foi aprovado, com ausência
dos  vereadores  Márcia  e  Carlito (43min13s  à  47min06s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura 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. Em segunda discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 65/2015,
o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  dos  vereadores  Márcia  e  Carlito
(47min07s  à  52min46s).  4.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 229/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
a  implantação de  uma caixa de  captação (boca de lobo),  bem como a
devida canalização das águas, na Rua Leonides Pommer, em frente ao
loteamento  South  Beach,  de  autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC e  PP;
Indicação  n.  230/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  instalação  de  07  novos
hidrantes,  no  Município,  para  a  utilização  do  Corpo  de  Bombeiros,  de
autoria das Bancadas PSDB e PR; e da Indicação n. 231/2015, que indica
ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie o conserto do bueiro situado na Avenida Ana Maria Rodrigues
de Freitas,  em frente ao  número 1997,  Bairro  Itapema do Norte,  neste
Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR (52min50s à 56min30s).
5. ESPAÇO REGIMENTAL: MARIZA SCHOLZ (57min01s à 1h15min35s).
VEREADOR  GERALDO  (1h15min49s  à  1h20min54s).  6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h30min, 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, 09 de novembro 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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