
ATA Nº 153/15 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2016, às 19h08min, sob a Presidência
do  seu  titular,  o  Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 1ª 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°  152/2015,  a  qual  foi
aprovada, com ausência dos vereadores Carlito, Márcia e Thomaz (1min59s
à 2min16s). Tendo em vista a ausência do Primeiro Secretário, solicita ao
Vereador  Geraldo  que  seja  o  Secretário  ad  hoc na  presente  reunião
(2min18s  à  2min27s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (2min36s  à  24min20s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR ERNESTO solicita a dispensa da leitura dos projetos de lei que
estão  dando  entrada  na  Casa. PRESIDENTE  requer  seja  feita  a  leitura
somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº  01/2016  (dispõe  sobre  o
parcelamento do solo  para fins  urbanos no município  de Itapoá/SC,  e  dá
outras providências), Projeto de Lei nº 02/2016 (dispõe sobre a delimitação
do perímetro urbano do município de Itapoá/SC, e dá outras providências),
Projeto de Lei nº 03/2016 (dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do
solo urbano e municipal do município de Itapoá/SC, revoga a Lei Municipal
204/2008 e alterações, e dá outras providências), Projeto de Lei nº 04/2016
(dispõe sobre a circulação, transporte, bem como da mobilidade municipal
para o município de Itapoá/SC), Projeto de Lei nº 05/2016 (aprova o Plano
Municipal de Transporte Público, e dá outras providências), Projeto de Lei
Complementar  nº  01/2016  (institui  o  Plano  Diretor  Municipal,  estabelece
objetivos,  diretrizes  e  instrumentos  para  as  ações  de  planejamento  no
município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências),  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  02/2016  (institui  o  Código  de  Obras  do  município  de
Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências),  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
03/2016  (institui  o  Código  de  Posturas  do  município  de  Itapoá/SC,  e  dá
outras providências), Projeto de Lei Complementar nº 04/2016 (projeto de
lei  complementar  que  revoga  as  Leis  Complementares  nº  01/2013,  nº
02/2013 e nº 04/2013), e do Projeto de Lei nº 06/2016 (denomina o Prédio
da Câmara de Vereadores de Itapoá como “Vereador Wilson Rubens Moretti
Garcia”).  Após,  encaminha  todos  os  projetos  de  lei  às  Comissões
Permanentes,  acatando  o  regime  de  urgência  com  relação  ao  PLE  nº
05/2016  (25min  à  30min07s).  3. INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n.  01/2016,  que  indica  ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
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manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua  2330  (Tacunhapeba),
localizada no Balneário Itamar, no município de Itapoá/SC, de autoria das
Bancadas  PMDB  e  PSC;  Indicação  n.  02/2016,  que  indica  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento da Rua 1740, no Balneário Mariluz, de autoria das Bancadas
PR  e  PSDB;  e  da  Indicação  n.  03/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através do setor  competente,  providencie o  estudo para a
elaboração  de  um  projeto  de  lei  viabilizando  outorgar  à  Câmara  de
Dirigentes Logistas de Itapoá a concessão de direito real  de uso, a título
gratuito de bem público municipal,  destinado exclusivamente à construção
da  sede  da  entidade,  para  desenvolvimento  das  finalidades  e  atividades
previstas  no  Estatuto,  de  autoria  das  Bancadas  PMDB,  PSC,  PP  e  do
Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber  (30min26s  à  32min52s).  4.
VEREADOR  GERALDO  (34min10s  à  37min27s).  VEREADOR  DANIEL
(37min48s à 41min22s).  VEREADOR JOCÉLIO (41min26s à 42min56s). 5.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 19h53min, 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, 15 de fevereiro de 2016.

        Daniel Silvano Weber                         Ernesto Policarpo de Aquino
               Presidente                                             Vice- Presidente

                   AUSENTE 
   Carlito Joaquim Custódio Junior                        Elvis Aron Pinheiro
            Primeiro Secretário                                      Secretário Geral
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