
ATA Nº 177/2016 DA 21ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 11 DE JULHO DE 2016.

Aos onze dias do mês de julho de 2016, às 19h08m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 21ª 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°  176/2016.  Em  votação.  A  qual  foi
aprovada(13min19s à 13min30s).  PRESIDENTE, solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  das  correspondências(13min33s  à  24min43s). 2.
ENTRADA NA CASA: Não existem proposições dando entrada na Casa até
o fechamento da pauta. 3. ORDEM DO DIA: VEREADOR THOMAZ, solicita
através de requerimento verbal uma moção de pesar ao Sr. João Maria da
Maia(24min47s  à  25min02s).  VEREADOR  CARLITO,  solicita  através  de
requerimento  verbal  uma  moção  de  apelo,  pela  continuidade  da
pavimentação  asfáltica  da  Rua  Mariana  Michels  Borges(25min06s  à
25min46s).  PRESIDENTE,  solicita  que os Vereadores confeccione o  texto
das moções e as protocolem na Casa, para analise e votação para próxima
reunião  ordinária(25min48s  à  26min20s).  VEREADOR  CARLITO,  salienta
que a moção de apelo se encontra pronta e solicita a inclusão da mesma na
ordem  do  dia.  PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  solicitação  do
Vereador, a qual foi aprovada(26min23s à 26min44s). PRESIDENTE, solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  28/2016,  que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir créditos adicionais suplementares por
anulações de dotações. Em única discussão o referido projeto.  Encerada a
discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº   28/2016,  o  qual  foi
aprovado(26min50s  à  30min40s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Plenário  o
sobrestamento do Projeto de Lei nº 29/2016, que dispõe sobre a desafetação
parcial da Praça do Balneário Itapoá, e doação de uma fração ao Governo do
Estado de Santa Catarina, o qual se encontra na Pauta para única votação, e
solicita  que  seja  oficiado  o  Poder  Executivo  para  que  faça  as  alterações
necessárias.(30min48s  à  31min32s). PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 23/2016- Tipo Supressiva nº
01/2016  ao  Projeto  de  Lei  nº30/2016,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulações  de
dotações.  Em única discussão a referida  emenda.  Encerada a  discussão.
Em  única  votação  a  Emenda  Legislativa  nº  23/2016-  Tipo  Supressiva  nº
01/2016  ao  Projeto  de  Lei  nº30/2016 ,  a  qual  foi  aprovada(31min40s  à
36min31s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que proceda à  leitura  da
Emenda Legislativa  nº 24/2016- Tipo Modificativa nº 01/2016 ao Projeto de
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Lei nº35/2016 , 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
emenda.  VEREADORA MÁRCIA:  propõe  uma  Subemenda,  solicitando  a
alteração nos Incisos I, III e VIII da referida emenda.  PRESIDENTE, coloca
em  discussão  a  subemenda  proposta  pela   Vereadora.  Coloca  em
deliberação a Subemenda Modificativa nº 01/2016,  a Emenda Legislativa nº
24/2016, a qual foi aprovada(36min41s à 47min40s). PRESIDENTE, solicita
ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 25/2016- Tipo
Aditiva nº 01/2016 ao Projeto de Lei Complementar nº06/2016, 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. Em única  discussão  a  referida  emenda.  Encerada  a
discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 25/2016- Tipo Aditiva
nº  01/2016  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº06/2016,  a  qual  foi
aprovada(40min00s à 50min36s).  VEREADOR OSNI:  solicita a inclusão na
pauta do Projeto de Lei nº30/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal
abrir créditos adicionais suplementares por anulações de dotações, para sua
única  votação.  PRESIDENTE:  coloca  em  deliberação  a  solicitação  do
Vereador,  a  qual  foi  aprovada(50min40s  à  51min25s).  VEREADORA
MÁRCIA:  solicita  a  inclusão  na  pauta  do  Projeto  de  Lei  nº35/2016,  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, o qual se encontra com a  Subemenda Modificativa  nº
01/2016,  a Emenda Legislativa nº 24/2016, aprovada. PRESIDENTE: coloca
em deliberação a solicitação da Vereadora, a qual foi aprovada(51min28s à
51min46s). PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que proceda à  leitura  do
Projeto de Lei  nº  30/2016,  que  autoriza o Poder Executivo Municipal  abrir
créditos  adicionais  suplementares  por  anulações  de  dotações.  Em  única
discussão  o  referido  projeto.  Encerada  a  discussão.  Em única  votação  o
Projeto  de  Lei  nº   30/2016,  o  qual  foi  aprovado(51min48s  à  54min55s).
PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
nº  14/2016,  que  requerem  na  forma  regimental  e,  depois  de  ouvido  o
Plenário,  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  informe a
esta Casa de Leis,  quais critérios foram adotados para abertura de ruas e
execução de bueiros, no Balneário  Volta ao Mundo I,  neste município.  Em
única discussão o referido requerimento.  Encerada a discussão. Em única
votação  o  Requerimento  nº   14/2016,  o  qual  foi  aprovado(55min00s  à
57min46s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que proceda à  leitura  da
Moção de Apelo nº 08/2016, que manifesta Apelo pela continuidade da obra
de pavimentação asfáltica na Rua Mariana Michels Borges, que dá acesso aos
importantes  prédios  públicos,  PA  24  horas,  APAE,  Fórum  e  Câmara  de
Vereadores.  Em única discussão a referida moção. Encerada a discussão.
Em  única  votação  a  Moção  de  Apelo  nº   08/2016,  a  qual  foi
aprovada(58min00s  à  1h02min42s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário

Ata n° 177/2016 – 11 de julho de 2016.                                                                                                                            



que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº 34/2016, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação  de
dotação.  Em primeira discussão o referido projeto.  Encerada a discussão.
Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº   34/2016,  o  qual  foi
aprovado(1h03min00s à 1h04min50s).  PRESIDENTE, 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. Em primeira discussão o referido projeto. Encerada a
discussão.  Em primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº   35/2016,  o  qual  foi
aprovado(1h05min10s à 1h06min08s).  PRESIDENTE, solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº 36/2016, que autoriza o Poder
Executivo Municipal  abrir  créditos adicionais  suplementares por  anulações
de  dotações.  Em  primeira  discussão  o  referido  projeto.  Encerada  a
discussão.  Em primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº   36/2016,  o  qual  foi
aprovado(1h06min20s à 1h23min53s).  PRESIDENTE, solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº 37/2016, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  especiais  por  anulações  de
dotações. Em primeira discussão o referido projeto. Encerada a discussão.
Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº   37/2016,  o  qual  foi
aprovado(1h24min00s  à  1h29min03s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE,
solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  da  Indicação nº  75/2016,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  órgão  competente,
providencie  a  instalação  de  dois  redutores  de  velocidade,  na  Rua Miguel
Galhardi,   no  trecho entre  a  Av.  André  Rodrigues  de Freitas  e  Ana Maria
Rodrigues de Freitas, no Bairro Itapema do Norte, município de Itapoá.  De
autoria das Bancadas do PSDB e PR. Indicação nº 76/2016, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, viabilize junto a
empresa  prestadora  do  serviço  de  transporte  público  -  Transita,  a
implantação de uma linha de ônibus municipal, na comunidade 1º de Julho,
no turno matutino, solicitação esta que se faz com a máxima urgência.  De
autoria das Bancadas do PSDB e PR. Indicação  nº 77/2016, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
manutenção  da  Rua  dos  Passarinhos,  localizada  no  bairro  São  José,  no
município de Itapoá.  De autoria das Bancadas do PSC e PMDB.  Indicação
nº  78/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que, providencie a
solicitação junto ao Governo do Estado (ADR) para a manutenção URGENTE
do trevo entre a rodovia SC 417 que dá acesso a rodovia SC 416 via porto de
Itapoá, em toda a sua extensão.  De autoria das Bancadas do PR, PSDB e
PSD. Indicação  nº  79/2016,  que indica ao Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do  setor  competente,  providencie  o  ensaibramento  em  toda  a
extensão da Rua José Verginio Zanin, localizada nos Balneários Brasília e
Cambijú, no município de Itapoá. De autoria das Bancadas do PMDB e PSC.
(1h29min15s  à  1h32min26s). PRESIDENTE:  acatando  o  pedido  dos
Vereadores,  sugere  ao  Plenário,  a  convocação  de  uma  Reunião
Extraordinária  para discussão dos Projetos  de Lei  nº.  35/2016 e 37/2016,
para a presente  data(1h32min25s à 1h33min26s).  VEREADORA MÁRCIA:
salienta a importância da indicação nº. 76/2016, solicita o encaminhamento
de ofício solicitando a manutenção diária dos trevos entre as SC-416 e SC-
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417  e solicita o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, solicitando
informações  de  qual  a  pessoa  responsável  pelo  veiculo  da  Secretaria  de
Saúde(1h33min33s  à  1h35min50s).  VEREADOR  THOMAZ: solicita  ao
Presidente que seja incluso na Pauta da reunião extraordinária o Projeto de
Lei   nº.  34/2016(1h35min53s  à  1h36min19s). PRESIDENTE:  coloca  em
deliberação  do  Plenário  a  convocação  da  Reunião  Extraordinária  para  a
presente  data  às  20horas  e  45minutos,  com o  fim  de  discutir  e  votar  os
Projetos de Lei nº. 34, 35 e 37/2016, o qual foi aprovado, com a ausência do
Vereador  Edson(1h36min20s  à  1h36min50s). 5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR GERALDO(1h37min01s à 1h39min05s).  6.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h36min,
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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