
ATA Nº 162/2016 DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 11 DE ABRIL DE 2016.

Aos onze dias do mês de abril de 2016, às 19h13m, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 9ª 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°
160/2016.  A  qual  foi  aprovada(01min30s  à  01min45s).  Em  discussão  a  Ata
Extraordinária  n°  161/2016.  A  qual  foi  aprovada(01min46s  à  01min58s).
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.
(02min01s  à  09min25s).  2.  ENTRADA NA CASA: Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Ofício  n°  2750/2016  do  Tribunal  de  Contas  de  Santa
Catarina, referente a prestação de contas do Prefeito, ao exercício de 2014, e o
encaminha a Comissão de Orçamento e Finança(09min26s à 10min23s). Solicita
ao Secretário  que proceda à  leitura  do Projeto  de  Lei  nº  24/2016 ( Altera a Lei
Municipal  nº  642/2016,  sobre  a  instituição  da  Jornada  Ampliada  no  Município  de
Itapoá, Estado de Santa Catarina, e que estabelece normas para seu funcionamento).
Após,  distribui  o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes  da
Casa(10min24s  à  12min10s). 3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE:  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº 18/2016, que  Altera a Lei
Municipal  nº  096/1998,  de  24  de março de 1998,  que cria  o  Fundo  Municipal  de
Educação e Cultura  e Esporte  do Município  de Itapoá. Em  primeira  discussão  o
projeto de lei. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL nº 18/2016, o
qual  foi  aprovado (12min23s à 19min31s).  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Projeto de Lei nº 19/2016, que altera a 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 e dá outras providências. Em primeira discussão o projeto
de lei. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL nº 19/2016, o qual foi
aprovado(19min44s à 54min03s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Parecer Contrario nº 15/2016, das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº
15/2016, que altera a Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do
plano de cargos e carreiras do Poder Executivo do Município de Itapoá.  Em única
discussão o Parecer contrário ao projeto de lei. Encerrada a discussão. Em única
votação  o  Parecer  Contrário  nº  15/2016,  o  qual  foi  aprovado  (54min41s  à
01h09min22s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Parecer Contrário
nº 16/2016, das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 14/2016, que a ltera
o anexo IV da Lei Municipal nº 75/2001, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de
Carreira  e Remuneração do Pessoal  do  Magistério  Público  Municipal,  e  dá outras
providencias. Em única discussão o Parecer contrário ao projeto de lei. Encerrada
a  discussão.  Em  única  votação  o  Parecer  Contrário  nº  16/2016,  o  qual  foi
aprovado (01h09min46s à 01h13min29s). 4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE, solicita
ao Secretário que proceda à leitura da Indicação nº 32/2016, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através do órgão competente,  providencie  a  instalação de
luminárias no final da Rua Armindo Bueno, próximo a “`Pedra do Meio ” e a “Terceira
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Pedra”, junto ao Rio Mendanha, localizado no Bairro Itapema do Norte, município de
Itapoá-SC. De autoria das bancadas PSDB e PR. Indicação nº 33/2016, que indica
ao Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação de
lombadas nas proximidades dos portões da Escola Municipal Aírton Sena, localizada
no município de Itapoá-SC. De autoria das Bancadas PR, PSDB e PSD. Indicação
nº  34/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie roçadas bem como a limpeza das rua e das esquinas da
localidade do Pontal , no município de Itapoá-SC. De autoria do Vereador Thomaz –
PSD. Indicação nº 35/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do
setor competente, providencie a retirada de entulhos em frente e nos fundos da Escola
Ayrton Senna, no município de Itapoá-SC. De autoria do Vereador Thomaz – PSD.
Indicação nº 36/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a implantação de um bueiro (boca-de-lobo), na Rua Walter
Crisanto,  nas  proximidades  do  n°  109,  da  referida  rua. De  autoria  do  Vereador
Thomaz  –  PSD.(01h13min52s  à  01h17min15s). 5. INDICAÇÃO  VERBAL:
VEREADOR  OSNI, Indicação  nº  37/2016,  que  indica  ao Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção das bocas de lobo localizadas
na Rua Antônio Bischof, entre a Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas e a Avenida
André Rodrigues de Freitas, em Itapema do Norte. De autoria  do  Vereador  Osni.
(01h17min16s  à  01h18min58s). VEREADOR GERALDO, Indicação  nº  38/2016,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  órgão  competente,
providencie a implantação de uma lombada, na comunidade do Sai Mirim, em frente
ao sindicato rural, neste município de Itapoá/SC. De autoria das bancadas PSDB e
PR.(01h18min59s à 01h20min10s). VEREADORA MÁRCIA, solicita a elaboração
de  uma  Moção  de  Pesar  ao  Sr.  Dirceu.(01h20min12s  à  01h20min39s).
PRESIDENTE, solicita a elaboração de um Projeto de Lei nominando o Plenário
da  Câmara  com  o  nome  do  Sr.  Dirceu.(01h20min40s  à  01h21min20s).
VEREADOR  THOMAZ,  Indicação  nº  39/2016,  que  Indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção bem como o
ensaibramento da Rua 190, localizada na Barra do Saí, município de Itapoá-SC. De
autoria do Vereador Thomaz. Indicação nº 40/2016, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção do campo e da
praça  do  Paese,  município  de  Itapoá-SC.  De  autoria  do  Vereador  Thomaz.
(01h21min55s  à  01h22min46s).  6. ESPAÇO  REGIMENTAL: VEREADOR
JEFERSON  (01h22min56s à 01h26min50s).  7.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h40min, 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, 11 de abril de 2016.

                                                                                           
            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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