
ATA Nº 154/2016 DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

Aos  vinte  e  dois  dias  do mês de fevereiro  de 2016, às 19h09min, sob  a
Presidência do seu Vice-Presidente, o Vereador Ernesto Policarpo de Aquino,
realizou-se a 2ª 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°
153/2016, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Daniel (2min30s
à  2min43s).  Solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (2min46s  à  6min08s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR THOMAZ 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 07/2016, que projeto de lei  que
revoga a Lei  Municipal  nº 642/2016,  e do Projeto de Lei  nº 08/2016,  que
autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar por anulação
de dotação.  Acata o regime de urgência dos projetos de lei.  VEREADOR
EDSON  solicita  a  inclusão  da  votação  do  PLE  nº  08/2016  na  pauta  da
presente reunião.  PRESIDENTE  acata o requerimento do Vereador Edson
(6min10s  à  9min15s). 3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 08/2016, que autoriza
o  Poder  Executivo  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação  de
dotação.  Determina a suspensão da reunião por  15 minutos para que os
vereadores  possam  reunirem-se  e  colherem  o  parecer  das  Comissões
Permanentes acerca do PLE nº 08/2016. Passados alguns minutos, reabre
a  reunião.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  parecer  das
Comissões  ao  PLE  nº  08/2016.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  08/2016,  o  qual  foi
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel  (9min17s  à  40min28s).
VEREADOR THOMAZ  solicita  autorização  para  se  ausentar  do  Plenário.
PRESIDENTE  concede  a  autorização  ao  Vereador  Thomaz.  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Modificativa  nº  01/2016  ao
Projeto de Lei n° 81/2015 (altera a Lei Municipal nº 581/2015 e dá outras
providências), que modifica o art. 1º. Em discussão a emenda. Encerrada a
discussão. Em única votação a Emenda Modificativa nº. 01/2016 ao PLL nº
81/2015,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  dos  vereadores  Daniel  e
Thomaz.  VEREADORA MÁRCIA requer a inclusão da primeira votação do
PLL  nº  81/2015  na  pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE  em
deliberação  o  requerimento  da  Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado
(40min50s  à  42min58s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
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Projeto de Lei n° 82/2015, que altera a Lei Municipal nº 71/1994, que institui
o  Código  Tributário  Municipal.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o PLE nº 82/2015, o qual foi  aprovado, com
ausência dos vereadores Daniel e Thomaz (42min52s à 55min38s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 81/2015, que altera
a  Lei  Municipal  nº  581/2015  e  dá  outras  providências.  Em  primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº
81/2015,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  dos  vereadores  Daniel  e
Thomaz  (55min48s  à  57min13s).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  à
Vereadora  Márcia  que  proceda  à  leitura  da  Moção  n.  01/2016,  que
manifesta apoio para a disponibilização de mais infraestrutura à Polícia Civil
no município de Itapoá, de autoria de todos os vereadores. Em discussão a
Moção. Encerrada a discussão. Em votação a Moção nº 01/2016, a qual foi
aprovada,  com  ausência  dos  vereadores  Daniel  e  Thomaz  (57min20s  à
1h01min41s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura  da  Indicação nº 04/2016, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie o patrolamento e a
colocação de pedra brita na Rua Lindóia, próximo à E.E.B. Nereu Ramos,
no  trecho  compreendido  entre  as  ruas  790  e  800,  neste  Município,  de
autoria das Bancadas PSDB e PR; e da Indicação n. 05/2016, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
roçada, bem como a limpeza das laterais, em toda a extensão da Estrada
João  Cornelsen,  de  autoria  das  Bancadas  PSC  e  PMDB  (1h01min47s  à
1h03min16s). 6. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JOCÉLIO, cede seu
espaço  ao  Senhor  Antônio,  da  Epagri (1h04min10s  à  1h13min20s).
VEREADORA  MÁRCIA  (1h13min28s  à  1h18min59s).  VEREADOR
GERALDO  (1h19min21s  à  1h25min55s).  VEREADOR  ERNESTO
(1h25min56s  à  1h27min14s).  Abertura  do  espaço  regimental  para  os
munícipes  (1h27min16s  à  1h34min02s).  7.  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, 22
de fevereiro de 2016.

                         AUSENTE
            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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