
ATA Nº 171/2016 DA 17ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 06 DE JUNHO DE 2016.

Aos seis  dias  do mês de junho de 2016, às 19h02m, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 17ª 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°  170/2016.  A qual  foi
aprovada(02min00s à 02min15s). PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à
leitura  das  correspondências(02min20s  à  11min35s). 2.  ENTRADA NA CASA: não
existem proposições dando entrada na Casa até o fechamento da Pauta.  2. ORDEM
DO DIA:  VEREADOR OSNI,  solicita  que a Reunião seja  suspensa por  10  minutos
para  que  os  membros  das  Comissões  se  reúnam,  para  deliberar  o  Projeto  de
Resolução 01/2016,  que  institui  no Poder  Legislativo  do  Município  de  Itapoá/SC,  a
Comissão  Especial  de  Segurança  Pública  de  Itapoá,  e  logo  após  seja  incluso  o
Projeto na pauta.  PRESIDENTE, coloca em deliberação o requerimento do Vereado.
O  qual  foi  aprovado.  Fica  suspensa  a  presente  Reunião(11min50s  à  13min25s).
PRESIDENTE,  declara  reaberta  a  Reunião(24min05s  à  24min07s).  Coloca  em
deliberação  do  Plenário  o  pedido  de  inclusão  na  pauta  do  Projeto  de  Resolução
01/2016.  O  qual  foi  aprovado(24min08s  à  24min27s). Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  da  Mensagem  de  Veto  Total  nº  01/2016  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. Em única
discussão  a  referida  Mensagem  de  Veto  Total.  Encerrada  a  discussão.  Em  única
votação  a  Mensagem  de  Veto  Total  ao  Projeto  de  Lei  nº   17/2016,  a  qual  foi
aprovada(24min35s  à  29min20s). Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto  de Lei  nº  31/2016,  que autoriza o município de Itapoá firmar convênio com o
Estado  de  Santa  Catarina,  através  da  Secretaria  de  Segurança  Pública,  com  a
interveniência do Instituto Geral de Perícias visando a descentralização da atividade de
identificação  civil  para  emissão  da  cédula  de  identidade  civil. Em  única  discussão  o
referido  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
31/2016,  o  qual  foi  aprovado(29min24s  à  37min27s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Resolução  nº  01/2016,  que  institui  no  Poder
Legislativo do Município de Itapoá/SC, a Comissão Especial de Segurança Pública de
Itapoá.  Em  única  discussão  o  referido  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única
votação  o  Projeto  de  Resolução  nº   01/2016,  o  qual  foi  aprovado(37min32s  à
48min07s). Solicita ao Secretário que proceda a leitura do Requerimento nº 09/2016,
que  requer  informações sobre a quantidade,  valores e beneficiados com a doação de
adubo  pela  Prefeitura  Municipal,  nos  anos  de  2015  e  2016.  Em  única  discussão  o
requerimento. Encerada a discussão. Em única votação o Requerimento  nº 09/2016. O
qual foi aprovado(48min11s à 54min21s). Solicita ao Secretário que proceda a leitura
do Requerimento nº 10/2016, que requerem, na forma regimental com fundamento no
Art. 50, Art. 59, Art. 123, § 3, Inciso VI do Regimento Interno e, depois de ouvido o
Plenário, a  criação de uma COMISSÃO ESPECIAL PARA DISCUSSÃO SOBRE OS
PROJETOS  DE  LEI   QUE  TRATAM   DO  PLANO  DIRETOR  DESTE  MUNICÍPIO,
através de Projeto de Resolução pela Mesa Diretora desta Casa. Em única discussão
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o requerimento. Encerada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 10/2016.
O qual  foi  rejeitado(54min25s à 1h36min50s).  Solicita ao Secretário que proceda a
leitura  do  Requerimento  nº  11/2016,  que  requer  informações  sobre  a  utilização  da
máquina  trator,  da Prefeitura  Municipal  de Itapoá,  nas  concessões  para  utilização aos
agricultores de Itapoá e nos critérios de escolha dos agricultores beneficiados. Em única
discussão o requerimento. Encerada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº  11/2016.  O qual  foi  aprovado(1h36min56s à 1h45min21s).  Solicita  ao Secretário
que proceda a  leitura  do  Relatório  de Vistas  do Vereador  Thomaz e da Vereadora
Márcia ao Projeto de Lei nº 26/2016,  que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir
crédito adicional suplementar por anulações de dotações. PRESIDENTE, solicita que
seja oficiado o Executivo para que seja encaminhada a resposta do Requerimento nº
07/2016,  para  que  o  Projeto  possa  dar  andamento,  fica  acatado  o  pedido  de
sobrestamento  solicitado  no  relatório  de  vistas  até  a  resposta  do  Executivo  se
encontrar  na  Casa(1h45min16s  à  1h47min00s).  PRESIDENTE,  realiza  a  leitura  do
requerimento feito pelo sindicato dos servidores (SINSEJ) para o uso da palavra no
espaço  regimental,  pedido  este  não  acatado  conforme  Regimento  Interno  da
Casa(1h47min10s  à  1h49min23s). 4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE, solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  nº  63/2016,  que indica  ao  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da rua Antenor da
Silva,  nos  fundos  da  Polícia  Civil,  localizada no bairro  Samambaial,  no município  de
Itapoá-SC.  De  autoria  das  Bancadas  PR,  PSDB  e  PSD.  Solicita  ao  secretário  que
proceda à leitura da Indicação  nº 64/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do órgão competente, providencie a implantação de saibro “pedra brita”,
na  rua   localizada  entre  à  Câmara  Municipal  de  Vereadores  e  o  P.A.  (Pronto
Atendimento) , via esta que dá acesso à Rua 1000, no Balneário Paese,  município de
Itapoá-SC.  De autoria  das  Bancadas  PSDB,  PR e  PSD.  Solicita  ao  secretário  que
proceda à leitura da Indicação  nº 65/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que,  através  do  órgão  competente,  seja  efetuada  fiscalização  nos  “barracos”,
montado á fins comerciais, construídos com “Madeirit,  em pontos situados ao longo
da Av. André Rodrigues de Freitas, neste município”. De autoria das Bancadas PSDB,
PR e PSD. Solicita ao secretário que proceda à leitura da Indicação nº 66/2016, que
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do órgão competente, providencie o
rebaixamento da caixa de captação “boca de lobo”,  ou a construção de outra caixa de
captação “boca de lobo”, em frente a existente, localizada  na Rua dos Passarinhos,
esquina  com a  Rua  José  da  Silva  Pacheco,  no  Balneário  São  José,  município  de
Itapoá-SC.  De autoria das Bancadas PSDB, PR e PSD.(1h50min04s à 1h52min38s).
4. ESPAÇO REGIMENTAL: os Vereadores escritos declinaram do espaço regimental.
5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h55min,
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, 06 de junho 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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