
ATA  Nº  123/11  DA  6ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  3º  ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 22 DE JULHO DE 2011.

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  julho  de  2011,  às  10h00min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
6ª  Reunião  Extraordinária  do  3º  ano  Legislativo  da  6ª  Legislatura  da 
Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Itapoá.  O  Senhor  Presidente 
declarou abertos os trabalhos, na seguinte ordem:

1. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°. 25/2011, oriundo do Executivo, que concede direito real de uso de 
imóvel de sua propriedade à Associação dos Idosos Maria Izabel, e dá 
outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão.  Em  primeira  votação  o  PLE  25/11,  o  qual  foi  aprovado. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura da  Emenda Modificativa n°. 
01/2011 ao Projeto de Lei n°. 24/2011, oriundo do Executivo, que dispõe 
sobre  o  benefício  de  vale  alimentação aos  servidores  públicos,  a  qual 
modifica a ementa. Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em 
única votação a Emenda Modificativa n°.  01/2011, a qual  foi  aprovada, 
com ausência do Vereador Marcelo. Solicita à Secretária que proceda à 
leitura  da  Emenda  Modificativa  n°.  02/2011  ao  Projeto  de  Lei  n°. 
24/2011, a qual modifica o art. 1°. Em discussão a emenda. Encerrada 
a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°. 02/2011, a 
qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Marcelo.  Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura da Emenda Modificativa n°. 03/2011 
ao Projeto de Lei  n°.  24/2011, a qual modifica o § 2º do art.  2°.  Em 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda  Modificativa  n°.  03/2011,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Aditiva  n°.  04/2011  ao 
Projeto  de  Lei  n°.  24/2011,  a  qual  adiciona  o  §  3º  ao  art.  1°.  Em 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda Aditiva n°. 04/2011, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária 
que proceda à leitura da Emenda Modificativa n°. 05/2011 ao Projeto 
de Lei n°. 24/2011, a qual modifica o art. 6°. Em discussão a emenda. 
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°. 
05/2011, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
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da Emenda Aditiva n°. 06/2011 ao Projeto de Lei n°. 24/2011, a qual 
adiciona o art. 7°. Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em 
única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°.  06/2011,  a  qual  foi  aprovada. 
VEREADOR  JOAREZ  solicita  seja  oficiado  a  Associação  dos 
Servidores Públicos de Itapoá solicitando parecer quanto ao Projeto de 
Lei n°. 24/2011, que dispõe sobre o benefício de vale alimentação aos 
servidores públicos.

2. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
11h05min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Secretário  Geral  e  pela  Mesa 
Diretora.
Itapoá, 22 de julho de 2011.
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