
ATA Nº 165/2016 DA 12ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 02 DE MAIO DE 2016.

Aos dois dias do mês de maio de 2016, às 19h06m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 12ª 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.  VEREADORA MÁRCIA: solicita ao Presidente que
seja realizado um minuto de silencio em respeito a morte do ex Vereador Sérgio
Roberto  dos  Santos.  1.  PEQUENO  EXPEDIENTE:  PRESIDENTE,  em
discussão a Ata Ordinária n° 164/2016. A qual foi aprovada com ausência do
Vereador  Thomaz(02min34s  à  02min50s).  PRESIDENTE, solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências(02min54s  à
07min45s).  2.  ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE,  solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura  do Projeto  de Lei  nº  26/2016,  que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulações  de
dotações. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
27/2016,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
especial por excesso de arrecadação. Após a leitura, presidente encaminha os
Projetos  de  Lei   26/2016  e  27/2016  oriundos  do  Poder  Executivo,  às
Comissões  Permanentes  em  regime  ordinário(07min47s  à  11min23s). 2.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à leitura
da Redação Final  ao Projeto de Lei  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. Em única
discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  a
Redação Final  ao  PLE nº  17/2016,  a  qual  foi  aprovada  com ausência  do
Vereador  Thomaz(11min31s  à  14min28s).  3.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
nº 04/2016 – que  requer informações a respeito do imóvel alugado que ainda
se encontra instalado a Secretaria de Agricultura e Pesca e o órgão do Conselho
Tutelar, com o respectivo contrato de locação, contendo os valores atualizados
do aluguel, em que a Prefeitura figura como locatária do imóvel, no período de
01/01/2013 até 30/04/2016. Em única discussão o Requerimento. Encerrada
a  discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº  04/2016,  o  qual  foi
aprovado  com  ausência  do  Vereador  Thomaz(14min31s  à  17min01s).  4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Indicação nº 49/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do
órgão competente, providencie a solicitação junto ao Governo do Estado (ADR)
para a manutenção URGENTE do trevo entre a rodovia SC 417 que dá acesso a
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rodovia SC 416 via porto de Itapoá, em toda a sua extensão.  De autoria das
bancadas  PSDB,  PR e  PSD.  Indicação  nº  50/2016,  que  indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do órgão competente, providencie a manutenção
URGENTE da Praça situada no Balneário Paese, em toda a sua extensão. De
autoria  das  bancadas  PSDB,  PR  e  PSD(17min03s  à  18min52s).  5.
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  VEREADOR  JEFERSON:  (18min53s  à
20min37s).  PRESIDENTE:  (20min43s  à  21min44s)  6.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h29min,
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, 02
de maio 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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