
ATA Nº 178/2016 DA 5ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO 4º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 11 DE JULHO DE 2016.

Aos onze dias do mês de julho de 2016, às 20h48m, sob a Presidência do
seu  titular,  o  Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se a 5ª Reunião
Extraordinária do 4º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal
de Itapoá. O  Senhor  Presidente  declarou  abertos  os  trabalhos  com  a
finalidade de deliberação dos projetos, Projeto de Lei  nº 34/2016, (Autoriza
o Poder Executivo Municipal  abrir  crédito adicional suplementar por anulação de
dotação), Projeto de Lei  nº 35/2016, (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) e Projeto de Lei  nº 37/2016, (Autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  especiais  por  anulações  de
dotações),  ambos  oriundos  do  Poder  Executivo. 1.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE: solicita ao Secretário que proceda à leitura Projeto de Lei
nº  34/2016,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito
adicional  suplementar  por  anulação  de  dotação,  bem como os  demais
documentos  acostados  ao  projeto.  Em  segunda  discussão  o  referido
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº
34/2016,  o  qual  foi  aprovado,  com  à  ausência  do  Vereador  Edson
(00min18s  à  01min35s).  PRESIDENTE:  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei nº 35/2016, que a
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,  bem  como  os
demais  documentos  acostados  ao  projeto.  Em  segunda  discussão  a
referida  redação  final.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda  votação  o
Projeto  de Lei  já  com sua Redação  Final,  o  qual  foi  aprovado,  com à
ausência  do  Vereador  Edson  (01min43s  à  03min42s).  PRESIDENTE:
solicita  ao Secretário  que proceda à leitura Projeto de Lei  nº  37/2016,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
especiais por anulações de dotações, bem como os demais documentos
acostados  ao  projeto.  Em  segunda  discussão  o  referido  projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº 37/2016,
o  qual  foi  aprovado,  com à  ausência  do Vereador  Edson  (03min50s  à
05min15s).  2.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
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presente Reunião Extraordinária, às 21h02min, 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, 11 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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