
ATA Nº 146/15 DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos  dezesseis  dias  do mês de novembro  de 2015, às 19h08min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 36ª
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°  145/2015,  a  qual  foi
aprovada,  com  ausência  do  vereador  Thomaz  (14min08s  à  14min23s).
Solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(14min25s à 16min27s). 2. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE solicita que
seja  feira  a  leitura  do  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular,  que  institui  a
jornada escolar ampliada no município de Itapoá, Estado de Santa Catarina
e estabelece normas para o seu funcionamento, o qual foi protocolado na
Casa na data de hoje. VEREADORA MÁRCIA solicita que o referido projeto
de lei  dê entrada na Casa na presente reunião.  PRESIDENTE coloca em
deliberação  o  requerimento  da  Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei de Iniciativa
Popular nº. 69/2015 (16min29s à 29min18s). VEREADOR THOMAZ solicita
a  dispensa  da  leitura  dos  outros  dois  projetos  de  lei  que  estão  dando
entrada na Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do
Vereador Thomaz, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  n°  67/2015,  que  denomina
nome  de  via  pública  “Nivaldo  Seulim”  no  município  de  Itapoá/SC,  e  do
Projeto de Lei n° 68/2015, que denomina a “Rua do Francês” no município
de Itapoá/SC. Após, encaminha os três projetos de lei para as Comissões
Permanentes (29min53s à 30min54s).  3.  ORDEM DO DIA: PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura do Ofício n. 19/2015, da Câmara
de Dirigentes Logistas – CDL e Associação Comercial e Industrial de Itapoá
– Acini,  que solicita a retirada do Projeto de Lei  n° 59/2015,  de iniciativa
popular,  que  altera  a  Lei  Municipal  nº  140/2007,  que  dispõe  sobre  o
exercício do comércio temporário, e dá outras providências. Em discussão o
ofício.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  referido  ofício,  o  qual  foi
aprovado.  Requer  que  o  PL  nº.  59/2015  seja  devidamente  arquivado
(30min56s  à  35min11s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto  de  Lei  n°  52/2015,  que  obriga  o  Poder  Executivo  Municipal  a
publicar  na  Internet  o  fluxo de contratação e dá  outras  providências.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  n°  52/2015,  o  qual  foi  aprovado  (35min14s  à  43min31s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 58/2015,
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que altera a Lei Municipal nº 607/2015 que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei  Orçamentária para 2016, e dá outras providências.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto de Lei  n°  58/2015,  o qual  foi  rejeitado  (43min32s à 1h04min52s).
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  segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 64/2014, o
qual  foi  rejeitado  (1h04min56s  à  1h22min23s).  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura  da  Indicação n.
232/2015,  que indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie o ensaibramento da Rua Felipe Schmidt, no bairro
São  José,  de  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
233/2015,  que indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,providencie o melhoramento da Alameda dos Prados, no bairro
Samambaial,  de  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
234/2015,  que indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  manutenção  da  Rua  José  Alves,  no  bairro
Jaguaruna (em frente à empresa Clif), e também na SC-416, de autoria das
Bancadas PSC, PMDB e PP; Indicação n. 235/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
instalação deu uma lombada na Rua Miguel Galhardi, em frente ao nº 327,
próximo  ao  Residencial  Pérola  do  Atlântico,  em Itapema do  Norte,  neste
Município,  de  autoria  das  Bancadas  PSDB  e  PR;  e  da  Indicação  n.
236/2015,  que indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie, com urgência, o revestimento com pedra brita ou
asfalto  na  Avenida  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas,  a  partir  da  Avenida
Celso Ramos, em direção ao rio, principalmente no trecho trafegável pelo
ônibus escolar, em Itapema do Norte, neste município de Itapoá, de autoria
das  Bancadas  PSDB  e  PR  (1h22min30s  à  1h24min51s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  THOMAZ  (1h25min06s  à  1h29min34s).
VEREADOR  GERALDO  (1h31min03s  à  1h34min34s).  VEREADOR
CARLITO  (1h34min49s  à  1h38min03s).  VEREADORA  MÁRCIA
(1h38min20s  à  1h55min09s).  VEREADOR  DANIEL  (1h55min33s  à
2h03min25s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 21h14min, 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, 16 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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