
ATA Nº 164/2016 DA 11ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 25 DE ABRIL DE 2016.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2016, às 19h03m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 11ª 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°
163/2016.  A qual  foi  aprovada(02min03s à  02min13s).  PRESIDENTE solicita  ao
Secretário que proceda à leitura das correspondências(02min18s à 11min50s).  2.
ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE: não existem proposições dando entrada na
casa  até  o  fechamento  da  pauta(11min51s  à  12min02s). 2.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE: Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Legislativa
nº 08/2016 - Tipo: Modificativa nº 01/2016 ao Projeto de Lei nº 13/2016, que d ispõe
sobre remoção, guarda e depósito de veículos automotores apreendidos ou recolhidos
em  decorrência  de  infração  de  trânsito,  aplicação  de  medidas  administrativas  ou
penalidades e dá outras providências. Em única discussão a Emenda. Encerrada a
discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 08/2016 ao PLE nº 13/2016,
o qual foi  aprovada (12min04s à 13min25s).  VEREADOR THOMAZ: Solicita que
seja realizada a leitura e a deliberação em bloco das Emendas Legislativas nº 09,
10, 11 e 12/2016 ao Projeto de Lei nº 13/2016, que dispõe sobre remoção, guarda
e depósito de veículos automotores apreendidos ou recolhidos em decorrência de
infração  de trânsito,  aplicação  de medidas  administrativas  ou penalidades e  dá
outras  providências.  PRESIDENTE: coloca  em  deliberação  do  Plenário  o
requerimento do Vereador, o qual foi aprovado(13min40s à 17min10s). Solicita ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  Emendas  Legislativas  nº  09/2016  –  Tipo:
Supressiva  nº  01/2016,  Emenda  Legislativa  10/2016  –  Tipo:  Modificativa  nº
02/2016, Emenda Legislativa 11/2016 – Tipo: Supressiva nº 02/2016 e 12/2016 –
Tipo: Aditiva nº  01/2016 ao Projeto de Lei nº 13/2016, que dispõe sobre remoção,
guarda  e  depósito  de  veículos  automotores  apreendidos  ou  recolhidos  em
decorrência  de  infração  de  trânsito,  aplicação  de  medidas  administrativas  ou
penalidades  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  as  Emendas.
Encerrada a discussão. Em única votação as Emendas Legislativas 09, 10, 11 e
12/2016  ao  PLE  nº  13/2016,  as  quais  foram  aprovadas  (17min14s  à
22min06s).Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº
13/2016  -  Tipo:  Modificativa  nº  01/2016  ao  Projeto  de  Lei  nº  11/2016,  que
denomina  nome  de  via  pública:  “Estrada  Procópio  Ludovino”  no  município  de
Itapoá/SC.  Em  única  discussão  a  Emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única
votação a Emenda Legislativa nº 13/2016 ao PLE nº 11/2016, o qual foi aprovada
(22min12s à 25min27s). VEREADORA MÁRCIA: propõe uma Emenda Legislativa
de nº 14/2016 – Tipo: Modificativa nº 02/2016 ao Projeto de Lei nº 17/2016, que
altera a Lei Municipal nº 122/2007, de 28 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a
criação do CONDEB- Conselho Municipal de acompanhamento e desenvolvimento
da educação básica  e  de valorização dos profissionais  da  educação-  FUNDEB.
PRESIDENTE:  solicita  que  os  membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
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Redação Final, se manifestem a respeito da emenda proposta pela Vereadora, os
quais  se  manifestaram  favoráveis  a   Emenda  nº  14/2016  ao  PLE  17/2016.
PRESIDENTE: solicita  que  os  membros  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e
Assistência,  se  manifestem a  respeito  da  emenda  proposta  pela  Vereadora,  os
quais  se  manifestaram  favoráveis  a   Emenda  nº  14/2016  ao  PLE  17/2016.
PRESIDENTE: coloca em discussão a Emenda. Encerrada a discussão. Em única
votação a Emenda Legislativa nº 14/2016 ao PLE nº 17/2016, o qual foi aprovada
(25min46s à 28min29s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº 24/2016, que 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.  Em  segunda  discussão  o  projeto  de  lei.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o PLL nº 24/2016, o qual foi aprovado(28min35s à
43min13s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº
17/2016,  que altera a Lei Municipal nº 122/2007, de 28 de fevereiro de 2007, que
dispõe  sobre  a  criação  do  CONDEB-  Conselho  Municipal  de  acompanhamento  e
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação-
FUNDEB(43min54s à 44min59s).  PRESIDENTE:  solicita a dispensa da leitura do
projeto devido estar em sua primeira votação(45min01s à 45min14s).  Coloca em
primeira discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
PLE  nº  17/2016,  o  qual  foi  aprovada(45min25s  à  46min16s).  3.   INDICAÇÃO:
VEREADOR ERNESTO: como propositor requer a retirada da Indicação 48/2016,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  limpeza  da  galeria  da  Rua  630,  no  Balneário  Brasília(47min10s  à
47min20s).  4. ESPAÇO  REGIMENTAL: VEREADOR  THOMAZ (48min12s  à
55min09s).  5.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente
Reunião Ordinária, às 19h58min, 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, 25 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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