
ATA Nº 147/15 DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos  vinte  e  três  dias  do mês de novembro  de 2015, às 19h03min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 37ª
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°  146/2015,  a  qual  foi
aprovada, com ausência da Vereadora Márcia (6min57s à 7min09s). Solicita
ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (7min10s  à
15min07s).  2. ENTRADA  NA  CASA:  VEREADOR  THOMAZ  solicita
dispensa da leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na Casa.
PRESIDENTE 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° 71/2015, que altera a Lei Municipal nº 64/1997, de 23
de setembro de 1997, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Educação  e  dá  outras  providências;  do  Projeto  de  Lei  n°  70/2015,  que
dispõe sobre a concessão de transporte de alunos universitários pelo Poder
Público Municipal e dá outras providências; e do Projeto de Lei Substitutivo
nº.  02/2015  ao  Projeto  de  Lei  n°  60/2015,  que  obriga  as  empresas
concessionárias e permissionárias de serviço público urbano a licenciarem
seus veículos no município de Itapoá/SC e dá outras providências.  Após,
encaminha  os  três  projetos  de  lei  para  as  Comissões  Permanentes
(15min46s  à  17min54s).  3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Emenda Aditiva nº. 01/2015 ao Projeto
de  Lei  n°  64/2015  (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),  que  adiciona  o  parágrafo  único  ao  art.  3º.  Em  primeira
discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em primeira votação Emenda
Aditiva  nº.  01/2015  ao  Projeto  de  Lei  n°  64/2015,  a  qual  foi  aprovada
(17min58s  à  19min44s).  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. Em única discussão
o projeto.  Encerrada a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°
66/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com voto  contrário  dos  vereadores  Carlito,
Márcia  e  Thomaz  (19min46s  à  24min53s).  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  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
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discussão.  Em segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  52/2015,  o  qual  foi
aprovado  (25min03s  à  27min46s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE
solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  do  Requerimento n.  46/2015,
que requerem ao Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente,
cópia digital do processo licitatório da construção das novas salas de aula
na Escola Frei Valentim e também cópia digital do projeto de execução da
rampa de acesso ao 2º piso das salas de aula nesta Unidade Escolar, de
autoria  das  Bancadas  PSDB e  PR.  Em única  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão.  Em única votação o Requerimento n°  46/2015,  o
qual  foi  aprovado  (27min52s  à  30min33s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  47/2015,  que  requerem ao Senhor
Prefeito  Municipal,  através  do  setor  competente,  cópia  digital  da  Portaria
que estabeleceu as normas para a lotação dos servidores públicos na sede
da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  bem  como  cópia  digital  do  último
Edital de Processo de Lotação, inclusive com seus anexos, de autoria das
Bancadas PSDB e PR. Em única discussão o requerimento.  Encerrada a
discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  n°  47/2015,  o  qual  foi
aprovado (30min35s à 34min05s). 5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário que proceda à leitura  da  Indicação n.  237/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
troca da placa no Posto de Saúde da Barra do Saí, com a inclusão do nome
aprovado em 03/11/2015 pela  Lei  Municipal  nº.  621/2015,  de autoria  das
Bancadas PMDB, PSC e PP; Indicação n. 238/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
colocação de abrigo (ponto de ônibus) para usuários de transporte público
na  Rua  Vasco  Nunes  Balboa,  entre  as  ruas  330  e  340,  de  autoria  das
Bancadas PMDB, PSC e PP; Indicação n. 239/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  as
alterações abaixo na Lei Complementar Municipal nº. 46/2015, que institui a
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP: 1 –
Instituir  na  Lei  Municipal  a  previsão  e  mecanismos  de  isenção  da  taxa
COSIP para famílias carentes de baixa renda, através do cadastro social e
análise socioeconômica; 2 – Instituir na lei um instrumento de cobrança da
taxa COSIP de lotes que não possuem edificações mas que na sua testada
possua  iluminação  pública,  de  autoria  das  Bancadas  PR,  PSDB  e  PP;
Indicação n. 240/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do  setor  competente,  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  Pedro  do
Rosário, no Bairro Itapema do Norte, bem como a manutenção de uma boca
de  lobo  na  mesma  rua,  de  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação n. 241/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor  competente,  providencie  o  ensaibramento  da  Rua Assunção,  no
bairro  Itapema  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação n. 242/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, a manutenção da pavimentação asfáltica, bem como a
pintura das faixas de sinalização, da Estrada João Cornelsen, no município
de  Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC  e  PP.  VEREADORA
MÁRCIA indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
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competente,  providencie a construção de um novo posto guarda-vidas na
praia,  em  frente  à  Rua  1800,  no  Balneário  Mariluz.  Indica  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
realização, em todo o Município, de um programa de informações sobre o
mar  (34min25s  à  43min29s).  6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  DELY  LIMA
MACIEL  NETO,  utilizando  o  espaço  cedido  pelo  Vereador  Ernesto
(44min02s à 53min55s).  VEREADOR GERALDO  (54min33s à 57min07s).
7. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h04min, 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, 23 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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