
ATA Nº 152/15 DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aos  vinte  e  um  dias  do mês de dezembro  de 2015, às 19h11min, sob  a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 41ª
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°  150/2015,  a  qual  foi
aprovada (mins à mins).  Em discussão a Ata Extraordinária n° 151/2015, a
qual foi aprovada (mins à mins). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
das  correspondências  (mins  à  mins).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°  82/2015  (altera  a  Lei  Municipal  nº  71/1994,  que  institui  o  Código
Tributário Municipal) e do Projeto de Lei n° 81/2015 (altera a Lei Municipal
nº  581/2015 e dá  outras  providências),  os  quais  estão  dando entrada na
Casa.  VEREADOR THOMAZ solicita a dispensa da leitura dos projetos de
lei.  PRESIDENTE requer  seja  feita  a  leitura  somente  da  ementa.  Após,
encaminha o PLE nº 82/2015 e PLL nº 81/2015 às Comissões Permanentes,
acatando o regime de urgência com relação ao PLE nº 82/2015 (18min06s à
19min32s).  3. ORDEM DO DIA:  PRESIDENTE  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 segunda  discussão  o
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE nº 74/2015, o
qual  foi  aprovado  (19min36s  à  21min12min).  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 segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
segunda  votação  o  PLE  nº  75/2015,  o  qual  foi  aprovado  (21min13s  à
27min18s). 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  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em segunda  votação  o  PLE  nº  76/2015,  o  qual  foi  aprovado
(27min20s  à  29min20s).  4.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura  da  Indicação n.  264/2015,  que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
construção  de  Capelas  Mortuárias  Ecumênicas,  que  atenda  às
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necessidades exequiais, nos Bairros: Barra do Saí, Samambaial, Pontal do
Norte e na localidade Jaguaruna, de autoria das Bancadas PMDB, PSC e
PP; e da Indicação n.  265/2015,  que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a manutenção, bem como o
ensaibramento, da Rua Jardim Rosado, entre as Ruas 800 e 810, no Bairro
São José, no município de Itapoá/SC, de autoria das Bancadas PMDB, PSC
e  PP (29min28s  à  31min45s).  5.  ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADORA
MÁRCIA  (32min18s  à  38min25s).  VEREADOR  CARLITO  (38min40s  à
40min32s).  VEREADOR GERALDO  (40min52s  à  50min39s).  VEREADOR
OSNI (51min à 54min32s). VEREADOR ERNESTO (54min54s à 56min37s).
PRESIDENTE (56min43s à 58min17s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h10min, 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, 21 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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