
ATA Nº 168/2016 DA 14ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 16 DE MAIO DE 2016.

Aos dezesseis dias do mês de maio de 2016, às 19h10m, sob a Presidência do
seu  titular,  o  Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 14ª 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°  166/2016.  A  qual  foi
aprovada  com  ausência  do  Vereador  Osni(02min04s  à  02min20s).
PRESIDENTE, solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências(02min27s à 10min35s). VEREADOR THOMAZ, solicita ao
Presidente  que  seja  realizada  a  leitura  do  Oficio  nº  46/2016,  o  qual  foi
acatado( 10min39s à 11min00s). VEREADORA MÁRCIA, solicita pedido de
ordem  referente  ao   uso  da  tribuna(11min04s  à  12min26s) Presidente
solicita  ao  Secretario  que  proceda  a  leitura  do  citado  Oficio(12min27s  à
23min50s) 2.  ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE,  solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei nº 28/2016, que autoriza
o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por
anulações de dotações, com solicitação de pedido de urgência, após acatar o
pedido o referido projeto é encaminhado as Comissões Permanentes(24min17s
à 24min47s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita ao Secretário que
proceda à leitura do Requerimento nº 05/2016, que requer informações sobre
os cargos vagos e ocupados referente à  Lei  Municipal  que dispõe sobre os
Cargos do Poder Executivo de Itapoá, para fins de fiscalização nas nomeações
do Concurso Público Edital nº 50/2015. De autoria das Bancadas do PSDB, PR
e PSD. Em única  discussão o  Requerimento.  Encerrada a discussão.  Em
única votação o Requerimento nº  05/2016, o qual foi aprovado(24min48s à
31min08s). VEREADOR  CARLITO,  solicita  a  dispensa  da  leitura  do  dos
projetos  que  se  encontram em primeira  votação,  para  que  seja  realizada
somente  a  leitura  das  Ementas  dos  projetos.  PRESIDENTE,  coloca  em
deliberação o pedido do Vereador, o qual foi acatado(31min58s à 32min14s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei nº
11/2016, que denomina nome de via pública: “Estrada Procópio Ludovino” no
município de Itapoá/SC. Em primeira discussão o referido projeto. Encerada a
discussão.  Em primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº   11/2016,  o  qual  foi
aprovado(32min15s  à  35min40s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Projeto de Lei nº  25/2016, que denomina nome de via pública: “Rua
Marlim-azul”  no  município  de  Itapoá/SC.  Em  primeira  discussão  o  referido
projeto.  Encerada  a  discussão.  Em primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
25/2016, o qual foi rejeitado(36min00s à 36min53s).  VEREADOR CARLITO
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pede Vistas do Projeto de Lei nº  26/2016, que autoriza o Poder Executivo
Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulações  de  dotações,
PRESIDENTE,  coloca  em deliberação  o  pedido  de  vistas  do  Vereador,  o
qual foi acatado(36min54s à 37min16s). 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. Em
primeira  discussão o referido projeto.  Encerada a discussão.  Em primeira
votação  o  Projeto  de  Lei  nº   27/2016,  o  qual  foi  aprovado(37min25s  à
39min00s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura  da  Indicação nº  56/2016,  que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie  a implantação de
duas lombadas: uma no final do asfalto da Avenida José da Silva Pacheco,
próximo a Escola Municipal Claiton Almir Hermes, e outra na Rua Joaquim
Peres. De autoria das Bancadas PSC e PMDB.  Indicação nº 57/2016, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  para   que  seja  alterado  para  sentido  único  as  ruas:  Armindo
Bueno e Vanilda Pereira Gomes e que seja implantado placas de sinalização
nos locais adequados para estacionamentos. De autoria das Bancadas PSC
e PMDB. Indicação nº 58/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do órgão competente, seja viabilizada a construção de uma caixa de
captação de água (boca de lobo), na Rua José da Silva Pacheco, esquina
com  a  Rua  Faisão,  em  frente  a  Escola  Claiton  Almir  Hermes,  neste
município.  De  autoria  das  Bancadas  PSDB,  PR  e  PSD.  Indicação  nº
59/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  órgão
competente, seja viabilizada a instalação de uma câmera de segurança, no
início da Rua da Graça,  com foco para a Terceira Pedra. De autoria das
Bancadas  PSDB,  PR  e  PSD. (39min05s  à  42min07s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  PRESIDENTE,  reabre  a  discussão  do  pedido  de  ordem
realizado pela VEREADORA MÁRCIA(42min10s à 52min20s).  VEREADOR
CARLITO(52min36s à 1h03min10s). VEREADOR GERALDO:(1h03min40s à
1h09min34s).  VEREADOR  DANIEL(1h09min45s  à  1h21min05s).
VEREADOR  JEFERSON(1h21min32s  à  1h33min50s). VEREADOR
THOMAZ(1h33min58s à 1h57min21s).  6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h08min, 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, 16 de maio  de
2016.

                                                                                           
            Daniel Silvano Weber                          Ernesto Policarpo de Aquino
                   Presidente                                              Vice- Presidente

                    
   Carlito Joaquim Custódio Junior                         Elvis Aron Pinheiro
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            Primeiro Secretário                                       Secretário Geral
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