
ATA Nº 159/2016 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 28 DE MARÇO DE 2016.

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2016, às 19h02, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 7ª 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°
158/2016.  A  qual  foi  aprovada  com  ausência  do  VEREADOR  ERNESTO.
(02min07s à 02min35s). PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura
das  correspondências.  (02min36s  à  11min28s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR EDSON  requer a inclusão na pauta do Projetos de Lei  n° 20/2016.
PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Edson,  o  qual  foi
acatado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 17/2016
(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),  do
Projeto de Lei nº 18/2016 (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), do Projeto de Lei nº 19/2016, (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) e do Projeto de Lei  n° 20/2016
(Fixa o índice de revisão geral  anual  e reajuste das remunerações dos servidores
públicos do Poder Executivo do município de Itapoá-SC),  ambos oriundos do Poder
Executivo.  Acata  o pedido de urgência  do  Projeto  de  Lei  n°  17,  19  e  20/2016,
VEREADORA MÁRCIA solicita  a  deliberação do plenário  o pedido de urgência
dos Projetos de Lei  n.  17 e 19/2016,  PRESIDENTE,  solicita que a procuradora
jurídica da Casa se manifeste a respeito do pedido da Vereadora, fica sobrestado
o acato do  PRESIDENTE  e o pedido da Vereadora aguardando posicionamento
jurídico  (11min29s  à  16min05s).  3.  ORDEM DO DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº 09/2016, que altera a Lei
Municipal  n°526/2014,  de  28  de  maio,  que  institui  a  autonomia  da  gestão
financeira nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino de Itapoá,
e  dá outras providências.  Em segunda discussão o projeto de lei.  Encerrada a
discussão. Em segunda votação o PL nº 09/2016, o qual foi aprovado (16min06s à
20min40s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Requerimento  nº 01/2016 que  requer informações a respeito
do  não  ensaibramento  da  Rua  1960,  localizada  no  Balneário  Palmeira,  o  referido
ensaibramento foi motivos de 03 abaixo-assinado feito por moradores, 04 indicações
de autoria  deste  Vereador  as quais  encaminhada ao Executivo  com a numeração
223/2013,  73/2014,  127/2014  e  228/2015,  sendo  que  foi  realizada  outras  03
indicações de outros Vereadores. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão.  Em única  votação  o  Requerimento  nº  01/2016,  o  qual  foi  aprovado
(20min42s  à  22min46s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  nº 02/2016 que  requer informações sobre qual o procedimento que
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está sendo realizado pelo Poder Executivo, à respeito da Lei Municipal 627/2015. Em
única  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o
Requerimento  nº  02/2016,  o  qual  foi  aprovado  (22min48s  à  25min48s). 5.
INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação nº  25/2016,  que indica ao Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através do
setor competente, providencie a manutenção da pavimentação asfáltica, na pista
de  rolamento  e  da  ciclovia,  devido  os  buracos  que  se  encontram  na  mesma,
salienta-se que é de suma importância a manutenção do acostamento, localizado
em frente ao Mercado das Telhas – Cejavel , na Av. Celso Ramos, município de
Itapoá. De autoria das Bancadas PSDB e PR. Indicação nº 26/2016, que indica ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie
notificação  do  dono  do  Lote  02  e  03  da  Quadra  30,  localizado  no  Balneário
Brasília, para que realize a devida limpeza do mesmo. De autoria das Bancadas
PSDB e PR. Indicação nº 27/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  bem  como  o
ensaibramento da Rua Jerivá (rua da Paroquia Imaculada Conceição), localizada
na  localidade  da  Figueira,  município  de  Itapoá-SC.  De  autoria  do  Vereador
Thomaz – PSD. (26min15s à 28min59s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR
JOCÉLIO  (29min02s  à  35min02s).  VEREADOR  CARLITO  (35min03s  à
35min52s). VEREADOR EDSON (35min54s à 37min13s). VEREADOR GERALDO
(37min15s  à  38min22s).  VEREADOR  OSNI  (38min25s  à  40min12s).
PRESIDENTE   DANIEL  (40min16s  à  41min45s).  VEREADOR  JOCÉLIO
(41min46s  à  42min02s).  VEREADOR  MÁRCIA  (42min03s  à  42min24s).
PRESIDENTE faz a leitura do Parecer Jurídico referente ao pedido da Vereadora
para deliberação do Plenário referente ao regime de urgência dos Projetos de Lei
nº  17/2016 e 19/2016,  após leitura do citado parecer  fica acatado o podido de
urgência  apenas  do  Projeto  de  Lei  20/2016,  e  distribuído  os  projetos  as
Comissões Permanentes da Casa para analise técnica (42min26s à 44min09s).  6.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 19h46min, 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, 28 de
março 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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