
ATA Nº 150/15 DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aos  quatorze  dias  do mês de dezembro  de 2015, às 19h14min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 40ª
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 solicita  que o Vereador  Thomaz seja  o  Secretário  ad hoc da
reunião, tendo em vista a ausência do Vereador Carlito, por motivo de saúde
(1min21s à 1min30s). Em discussão a Ata Ordinária n° 149/2015, a qual foi
aprovada, com ausência do Vereador Carlito (1min32s à 1min45s). Solicita
ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min46s  à
7min14s).  2. ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Emenda Modificativa nº 01/2015 ao Projeto de Lei n°
57/2015 (estima receita e fixa despesas para o exercício financeiro 2016).
Em discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em votação  a  referida
emenda, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Carlito (7min19s à
22min15s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Aditiva
nº  02/2015  ao  Projeto  de  Lei  n°  57/2015.  Em  discussão  a  emenda.
Encerrada a discussão. Em votação a referida emenda, a qual foi aprovada,
com ausência  do Vereador  Carlito  (22min16s à 27min16s).  VEREADORA
MÁRCIA solicita a deliberação em bloco das emendas ao PLE nº 73/2015.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereador Márcia,  o qual
foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda
Modificativa nº 01/2015 ao Projeto de Lei n° 73/2015 (altera os anexos I, II e
III, da Lei Municipal nº 458/2013, de 02 de julho de 2013, que dispõe sobre
o Plano Plurianual do Município de Itapoá para o período de 2014 a 2017) e
da Emenda Aditiva nº 02/2015 ao Projeto de Lei n° 73/2015. Em discussão
as emendas. Encerrada a discussão. Em votação as referidas emendas, as
quais  foram  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Carlito  (27min17s  à
34min57s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação Final ao
Projeto de Lei  nº 79/2015, que estabelece normas sobre a instalação e o
funcionamento  de  atividades  destinadas  à  realização de  feiras  e  eventos
temporários no município de Itapoá/SC. Em única discussão a redação final.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Redação  Final  ao  PL  nº
79/2015, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Carlito (34min58s
à 1h18min52s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°  80/2015,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito
adicional  suplementar  por  anulações  de  dotações.  Em única  discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PLE nº 80/2015, o qual
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foi aprovado, com abstenção do Vereador Thomaz e ausência do Vereador
Carlito  (1h19min02s  à  1h24min52s).  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  a
inclusão, na pauta da presente reunião, da primeira votação dos PL 57 e
73/2015.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  da  Vereadora
Márcia,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Carlito.
VEREADORA MÁRCIA  requer  vistas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  n°
03/2015,  que  dispõe  sobre  a  taxa  de  prestação  de  serviços  ambientais.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual
foi  aprovado,  com  três  votos  contrários  e  ausência  do  Vereador  Carlito
(1h24min54s  à  1h27s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei n° 74/2015, que altera a Lei Municipal nº 294/2010, de 11 de
junho de 2010, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico, e dá
outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o PLE nº 74/2015, o qual foi aprovado, com
ausência  do  Vereador  Carlito  (1h27min01s  à  1h27min38min).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  75/2015,  que
regulamenta  no  âmbito  do  Município  de  Itapoá/SC,  as  obrigações  de
pequeno valor  a que alude o §3º do artigo 100,  da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 14 de setembro
de  2000,  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº 75/2015, o qual foi
aprovado, com  ausência do Vereador Carlito (1h27min39s à 1h28min34s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 76/2015,
que altera a Lei Municipal nº 148/2002, que dispõe sobre a instituição do
Programa  Municipal  de  Combate  e  Prevenção  da  Dengue  e  dá  outras
providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o PLE nº 76/2015, o qual foi aprovado, com  ausência do
Vereador  Carlito  (1h28min36s  à  1h29min11s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei  n°  57/2015,  que estima receita e fixa
despesas para o exercício financeiro 2016. Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº 57/2015, o qual foi
aprovado, com  ausência do Vereador Carlito (1h29min36s à 1h30min57s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 73/2015,
que altera os anexos I, II e III, da Lei Municipal nº 458/2013, de 02 de julho
de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itapoá para o
período  de  2014  a  2017.  Em primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o PLE nº 73/2015, o qual foi aprovado, com
ausência  do  Vereador  Carlito  (1h30min58s  à  1h31min35s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da ementa 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.  Em
segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação
o Projeto de Lei  Substitutivo nº.  02/2015 ao Projeto de Lei  n° 60/2015,  o
qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Carlito  e  abstenção  do
Vereador  Osni  (1h31min42s  à  1h37min31s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 69/2015, que institui a jornada escolar
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ampliada no município de Itapoá,  Estado de Santa Catarina e estabelece
normas  para  o  seu  funcionamento.  Em  segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n° 69/2015, o
qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Carlito  (1h37min38s  à
1h41min48s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  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.
Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda
votação o Projeto de Lei n° 70/2015, o qual foi aprovado, com ausência do
Vereador  Carlito  (1h41min53s  à  1h45min47s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Projeto de Lei n° 77/2015, que denomina nome de via
pública:  “Rua  Vicente  Pinzon”  no  município  de  Itapoá/SC.  Em  segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto
de Lei n° 77/2015, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Carlito
(1h45min50s à 1h47min37s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Projeto de Lei nº 78/2015, que concede abono natalino pecuniário aos seus
servidores  públicos  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras
providências. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  78/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência  do  Vereador  Carlito  (1h47min37s  à  1h49min46s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Redação  Final  ao  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.  Em  segunda  discussão  a  redação  final.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação a Redação Final ao PLE nº 71/2015, a qual
foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Carlito  (1h49min48s  à
1h51min25s).  Convoca  os  vereadores  para  reunião  extraordinária  na
próxima  sexta-feira,  dia  18  de  dezembro,  às  19h,  para  deliberação  do
Projeto  de  Lei  Complementar  nº  03/2015  e  dos  Projetos  de  Lei  nº  57  e
73/2015 (1h51min26s à 1h52min). 3. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário que proceda à leitura  da  Indicação n.  262/2015,  que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie o
ensaibramento da Rua 1260, no Balneário Jardim Verdes Mares, de autoria
das Bancadas PSC, PMDB e PP; e da Indicação n. 257/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie o
ensaibramento da Rua 1280, no Balneário Jardim Verdes Mares, de autoria
das  Bancadas  PSC,  PMDB  e  PP.  VEREADORA  MÁRCIA  requer  seja
oficiado o Poder Executivo questionando sobre a situação da rua de acesso
ao  Caminho do  Encanto,  se  a  citada  rua  foi  desapropriada.  VEREADOR
JOCÉLIO  indica  a  limpeza  dos  acostamentos  da  Avenida  Celso  Ramos.
VEREADOR  ERNESTO  indica  que  seja  providenciada  uma  faixa  de
pedestres na Avenida Celso Ramos, em frente ao Mercado Manchester e à
Loja  Laurita  Center  (1h52min01s  à  1h55min49s).  4.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR  GERALDO  (1h56min15s  à  1h58min21s).
VEREADOR  THOMAZ  (1h58min34s  à  2h00min14s).  VEREADORA
MÁRCIA (2h00min30s à 2h05min19s).  VEREADOR THOMAZ  informa que
na  data  de  amanhã,  dia  08  de  dezembro,  não  haverá  reunião  das
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Comissões,  tendo em vista  que não há projetos  de  lei  em tramitação na
pauta  ou  dando  entrada  na  Casa  (2h05min27s  à  2h05min42s). 5.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 21h21min, 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, 14 de dezembro 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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