
ATA Nº 157/2016 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 14 DE MARÇO DE 2016.

Aos quatorze dias do mês de março de 2016, às 19h02, sob a Presidência do
seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária
do 4º 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° 156/2016. VEREADORA MÁRCIA solicita o
sobrestamento da Ata, para que seja realizada a inclusão da discussão de
cada  Vereador,  constante  na  linha  16  da  citada  ata.  PRESIDENTE  em
deliberação  o  requerimento  da  Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  aprovado
(5min52s  à  6min48s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (6min52s  à  9min34s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR ERNESTO requer a dispensa da leitura dos projetos de lei que
estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Ernesto, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário
que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei  nº 10/2016 (denomina
nome  de  via  pública:  “Rua  Ushuaia”  no  município  de  Itapoá/SC)  e  do
Projeto  de  Lei  nº  11/2016  (denomina  nome  de  via  pública:  “Estrada
Procópio  Ludovino”  no  município  de  Itapoá/SC),  ambos  oriundos  do
Legislativo.  Após,  distribui  os  referidos  projetos  de  lei  às  Comissões
Permanentes,  em regime ordinário (9min35s à 10min48s).  3. ORDEM DO
DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de Lei  nº  06/2016,  que denomina o Prédio da Câmara de Vereadores de
Itapoá  como  “Vereador  Wilson  Rubens  Moretti  Garcia”.  Em  segunda
discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão. Em segunda votação o
PLL  nº  06/2016,  o  qual  foi  aprovado  (11min  à  17min34s).  4.  MOÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Moção  de
Aplausos nº 02/2016, que aplaude e congratula a Associação de Corredores
de Itapoá-SC – ACORI pela realização da Primeira Runfolia, corrida de rua
de 05km e de 10km, no último dia 06 de março de 2016, de autoria de todos
os vereadores. Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação
a  Moção  de  Aplausos  nº  02/2016,  a  qual  foi  aprovada  (17min37s  à
27min11s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Moção  de
Aplausos nº 03/2016, que aplaude a Rádio Comunitária Itapoá FM-87,9 por
15 anos de legalização e prestação de serviços à comunidade itapoaense,
de autoria  de todos os vereadores.  Em discussão a Moção.  Encerrada a
discussão.  Em  votação  a  Moção  de  Aplausos  nº  03/2016,  a  qual  foi
aprovada (30min36s à 45min26s). 5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário  que proceda à  leitura  da  Indicação  nº  12/2016,  que indica  ao
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Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
nivelação da Rua 2.510 (Rua Paiagua), no Balneário Brandalize, no Bairro
Pontal do Norte, de autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP; e da Indicação
nº  13/2016,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  manutenção  da  boca  de  lobo  na  Rua  Antônio
Bischof,  esquina  com  a  Avenida  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas,  em
Itapema  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  PR  e  PSDB  (47min42s  à
48min58s).  VEREADOR  THOMAZ  indica,  verbalmente,  que  o  Poder
Executivo, através da secretaria competente, providencie a manutenção da
iluminação  da  E.E.B.  João  Monteiro  Cabral,  no  Pontal.  Indica,  ainda,  a
manutenção da Rua Caramuru, No Pontal. Por fim, indica a manutenção da
quadra  poliesportiva  da  E.E.B.  Frei  Valentim  (49min02s  à  50min23s). 6.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  DANIEL  (51min32s  à  52min18s).
VEREADORA  MÁRCIA  (52min18s  à  52min36s).  VEREADOR  DANIEL
(52min36s  à  53min33s).  VEREADOR  CARLITO  (53min33s  à  55min07s).
VEREADORA  MÁRCIA  (55min07s  à  55min29s).  7.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h54min,
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 março de 2016.

                         
            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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