
ATA Nº 176/2016 DA 20ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 04 DE JULHO DE 2016.

Aos quatro dias do mês de julho de 2016, às 19h07m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 20ª 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°  175/2016.  Em  votação.  A  qual  foi
aprovada(11min38s à 11min35s).  PRESIDENTE, solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  das  correspondências(11min38s  à  27min37s). 2.
ENTRADA NA CASA: VEREADOR THOMAZ, solicita que seja dispensada a
leitura  dos  projetos  que  estão  dando  entrada  na  Casa  no  dia  hoje.
PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  o  podido  do  Vereador,  o  qual  foi
aprovado(27min57s à 28min24s).  PRESIDENTE, solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei  Complementar nº 06/2016,
que altera  a Lei Complementar  Municipal  n°.  44/2014,  que dispõe sobre  o Regime
Jurídico  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Itapoá,  das  Autarquias  e  das
Fundações  Públicas,  incluindo  os  servidores  dos  regimes  de  contratação  efetiva  e
temporária,  estatutários,  estatutários temporários e demais servidores contratados pela
administração direta ou indireta, e dá outras providências. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura  da Ementa do Projeto  de Lei  nº  34/2016,  que autoriza o
Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei nº
35/2016, 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. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ementa do Projeto
de  Lei  nº  36/2016,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos
adicionais  suplementares  por  anulações  de  dotações.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura  da Ementa do Projeto  de Lei  nº  37/2016,  que autoriza o
Poder Executivo Municipal abrir créditos adicionais especiais por anulações de dotações.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei nº
39/2016,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações.  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura da Ementa do Projeto de Lei nº 40/2016, que altera a Lei Municipal nº
452/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  ceder  servidores  ao  Poder
Judiciário  de  Santa  Catarina,  e  dá  outras  providências(28min26s  à  31min02s).
PRESIDENTE, distribui os projetos que estão dando entrada na Casa para
analise técnica das Comissões Permanentes, em regime ordinário(31min03s
à 31min18s). 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita ao Secretário que
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proceda à  leitura  da  Emenda Legislativa  nº  22/2016-  Tipo  Modificativa  nº
01/2016 ao Projeto de Lei nº 30/2016, VEREADOR OSNI, solicita a retirada
da  citada  emenda  legislativa.  PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  dos
demais membros das Comissões Permanentes da Casa os quais assinaram
junto a citada emenda, a qual foi aprovada(31min30s à 32min25s). Solicita
ao Secretário que proceda a leitura do Requerimento nº.13/2016, que requer
com fundamento no Art. 123, § 3, Inciso I do Regimento Interno, e depois de
ouvido o Plenário, a  saída da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da
Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência.  De  autoria  do  Vereador
Edson. Em única discussão o referido requerimento. Encerada a discussão.
Em  única  votação  o  Requerimento  nº   13/2016,  o  qual  foi
aprovado(33min37s  à  37min23s).  PRESIDENTE,  nomeia  o  Vereador
Jeferson Rubens Garcia,  para fazer  parte  como membro na Comissão de
Obras  e  Serviços  Públicos  e  na  Comissão  de  Educação,  Saúde  e
Assistência(37min26s  à  37min37s).  PRESIDENTE,  solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da Moção de Apoio nº. 06/2016, que manifesta apoio
ao ato  administrativo do Governo do  Estado para ampliação do  prazo do
concurso público da Polícia Militar  de Santa Catarina nº 14/CESIEP/2015.
De autoria de todos os vereadores. Em única discussão a referida moção.
Encerada a discussão. Em única votação a Moção de Apoio nº  06/2016, a
qual  foi  aprovada(37min51s  à  43min13s).  PRESIDENTE,  solicita  ao
Secretário  que proceda à  leitura  da  Moção de  Aplausos  nº.  07/2016,  que
aplaude  e  congratula  ação  heroica  de  busca  e  salvamento  aquático
realizado pelos Bombeiros Militares de Itapoá Cabo Odair Greffin, Soldado
João  Paulo  Viana  Abrantes  e  Soldado  Luiz  Gustavo  Bressan  Bolson.  De
autoria  de  todos  os  vereadores. Em  única  discussão  a  referida  moção.
Encerada a discussão. Em única votação a Moção de Aplausos nº  07/2016,
a  qual  foi  aprovada(44min50s  à  1h05min45s).  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à leitura  da  Indicação nº
71/2016,  que indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  órgão
competente,  seja  viabilizada  a  implantação  de  pedra  brita  (saibro),  na
Avenida Celso Ramos,  em frente ao nº  2280,  no município de Itapoá-SC.
De autoria das Bancadas do PSDB, PR e PSD.  Indicação nº 72/2016, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a implantação de tubos (manilha), em frente ao lote 09, quadra
56 da Rua 1800,  localizada no Balneário Mariluz,  no Município de Itapoá-
SC. De autoria do Vereador Thomaz. Indicação  nº 73/2016, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
abertura  de  aproximadamente  15  metros  da  Rua  Lourival  Jansen  (2550),
bem  como  a  limpeza  da  mesma  em  frente  ao  lote  18  da  quadra  57,
localizada  no  Bairro  Pontal,  no  Município  de  Itapoá-SC.  De  autoria  do
Vereador  Thomaz.  Indicação  nº  74/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie limpeza da vala a
qual  se  encontra  entupida  no  final  da  Rua  1070,  localizada  no  Balneário
Paese,  no  Município  de  Itapoá-SC.  De  autoria  do  Vereador
Thomaz(1h06min25s  à  1h08min49s). 5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON(1h08min58s  à  1h13min07s).  VEREADOR
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ERNESTO(1h13min20s à 1h18min05s). VEREADOR THOMAZ,  declina do
seu  espaço  regimental(1h18min07s  à  1h18min26s).  VEREADORA
MÁRCIA(1h18min31s à 1h27min15s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h20min, 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,  04 de julho 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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