
ATA Nº 179/2016 DA 22ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 1º DE AGOSTO DE 2016.

Ao primeiro dia do mês de agosto de 2016, às 19h03m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 22ª 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° 177/2016. Em votação. A qual foi aprovada, com ausência do
Vereador  Edson(09min25s  à  09min35s),  em  discussão  a  Ata  Extraordinária
178/2016.  Em  votação.  A  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador
Edson(09min36s  à  10min00s).  PRESIDENTE, solicita  ao Secretário  que
proceda à leitura das correspondências(10min22s à 30min08s). 2. ENTRADA
NA CASA: VEREADOR THOMAZ, solicita a dispensa da leitura dos projetos
que estão dando entrada  na  casa.  VEREADORA MÁRCIA,  solicita  que seja
feito a leitura da Ementa dos projetos. PRESIDENTE, em discussão o referido
requerimento.  Em votação.  O  qual  foi  aprovado,  com ausência  do  Vereador
Edson(30min49s à 31min10s). Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da
Ementa  do  Projeto  de  Lei  nº  41/2016,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para
elaboração da Lei Orçamentária para 2017, e dá outras providências. Solicita
ao Secretário que proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei nº 42/2016,
que altera os anexos I, II e III, da 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. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ementa
do Projeto de Lei nº 43/2016, 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 44/2016, 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 45/2016, 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. PRESIDENTE, distribui
os  projetos  que  estão  dando  entrada  na  Casa  para  analise  técnica  das
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário(31min18s  à  33min49s). 3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Emenda Legislativa nº 26/2016- Tipo Supressiva nº 01/2016 ao 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. Em
única discussão a referida emenda. Encerada a discussão. Em única votação a
Emenda Legislativa nº 26/2016- Tipo Supressiva nº 01/2016 ao Projeto de Lei
nº 29/2016, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Edson(34min00s à
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36min18s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Legislativa
nº 27/2016- Tipo Aditiva nº 01/2016 ao 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. Em única discussão a referida
emenda.  Encerada a discussão.  Em única votação a  Emenda Legislativa nº
27/2016-  Tipo  Aditiva  nº  01/2016  ao  Projeto  de  Lei  nº  29/2016,  a  qual  foi
aprovada, com ausência do Vereador Edson(36min26s à 37min40s). 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  segunda  discussão  o  referido  projeto  de  lei.
VEREADOR OSNI,  solicita  que  fique  sobrestado  o  referido  projeto  devido  a
falta de parecer do Conselho Municipal de Saúde, o qual foi acatado.(37min45s
à 43min30s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura 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. VEREADORA MÁRCIA, solicita pedido de Vistas  ao
referido  projeto,  o  qual  foi  acatado(43min36s  à  43min57s). 4.  INDICAÇÃO
VERBAL: VEREADOR ERNESTO: Indicação nº 80/2016, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  órgão  competente,  providencie  a
implantação de areia, em todas as campos e praça que necessitem no âmbito
municipal, bem como a manutenção da drenagem da Praça do Bal. Paese, no
município de Itapoá(44min08s à 44min35s). VEREADOR DANIEL: solicita que
seja  encaminhado  oficio  solicitando   informações  referentes  aos  tubos  de
concretos  que  se  encontram no  Balneário  Palmeiras(44min40s  à  45min35s) .
VEREADOR  DANIEL:  Indicação  nº  81/2016,  que indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  reutilização  das
lajotas sextavadas,  às quais  estão sendo retiradas da Avenida do Comércio,
para que sejam implantadas na Rua Walter Crisanto, na Gleba II, no município
de  Itapoá(45min36s  à  47min57s).  VEREADOR  JEFERSON:    Indicação  nº
82/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a reutilização das lajotas sextavadas, às quais estão
sendo retiradas da Avenida do Comércio, indicamos que a reutilização seja na
própria localidade do Gleba I, no município de Itapoá(47min58s à 53min18s). 5.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a
presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Reunião
Ordinária, às 19h49min, 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, 01 de agosto 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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