
ATA Nº 151/15 DA 7ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aos  dezoito  dias  do mês de dezembro  de 2015, às 19h05min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 7ª
Reunião Extraordinária do 3º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara
Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, na
seguinte  ordem:  1.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  à  Vereadora
Márcia que seja a Secretária  ad hoc da presente reunião, ante a ausência
do Vereador Carlito. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto
de Lei Complementar n° 03/2015, que dispõe sobre a taxa de prestação de
serviços ambientais. Salienta que, conforme dispõe o art. 48 do Regimento
Interno,  o  quórum  de  votação  de  um  projeto  de  lei  complementar  é  de
maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, 05 votos. Caso o PLC nº
03/2015 tenha menos de 05 votos,  o  mesmo será rejeitado.  Em primeira
discussão o PLC nº 03/2015. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
PLC nº 03/2015, o qual foi rejeitado, tendo em vista que o mesmo recebeu
apenas quatro votos favoráveis dos vereadores Edson, Ernesto,  Jocélio e
Daniel, com abstenção dos vereadores Geraldo, Márcia e Osni, e ausência
dos  vereadores  Carlito  e  Thomaz  (1min30s  à  11min44s).  Solicita  à
Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 57/2015, que estima
receita  e  fixa  despesas  para  o  exercício  financeiro  2016.  Em  segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE nº
57/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com   ausência  dos  vereadores  Carlito  e
Thomaz (11min50s à 17min). Solicita à Secretária 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 segunda discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE nº 73/2015, o
qual  foi  aprovado,  com   ausência  dos  vereadores  Carlito  e  Thomaz
(17min02s  à  19min11s).  2.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Extraordinária, às 19h25min, 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, 18 de dezembro de 2015.
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