
ATA Nº 181/2016 DA 24ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 15 DE AGOSTO DE 2016.

Aos quinze dias do mês de agosto de 2016, às 19h05m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 24ª 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° 180/2016. Em votação. A qual foi aprovada comê a ausência
dos Vereadores Osni,  Ernesto  e da Vereadora licenciada Márcia(01min01s à
01min23s).  PRESIDENTE, solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências(01min25s  à  11min19s).  PRESIDENTE convida  o  Sr.
Domingos para fazer o uso da tribuna a fim de fazer o Juramento de posse.
DOMINGOS faz o juramento de posse(11min21s à 12min18s).  PRESIDENTE
declara  o  Suplente  empossado  vereador  temporariamente  e  convida  o
Vereador Domingos à tomar  posse(12min20s à 13min01s). 2.  ENTRADA NA
CASA: Não existem proposições dando entrada na Casa até o fechamento da
pauta. 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita ao Secretário que proceda à
leitura  do  Requerimento  nº  15/2016,  que  solicita  o  encaminhamento  a  esta
Casa de Leis, as seguintes informações e copia de documentos das empresas
abaixo:  EMPRESA :  BIOVETOR SERV.  ESP.LTDA e AIRTON SERGIO PAIVA
ME.  De autoria  das  Bancadas  do  PR,  PSDB e  PSD.  Em única  discussão  o
referido  Requerimento.  Encerada  a  discussão.  Em  única  votação  o
Requerimento  nº   15/2016,  a  qual  foi  aprovado  com  ausência  do  Vereador
Ernesto(13min15s  à  16min14s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  da  Redação  Final  ao  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.  Em  segunda  discussão  o  referido  projeto.  Encerada  a
discussão.  Em  segunda  votação  a  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei
Complementar  nº   06/2016,  a  qual  foi  aprovada  com ausência  do  Vereador
Ernesto(16min15s  à  19min32s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº 39/2016, que autoriza o Poder Executivo
Municipal  abrir  créditos adicionais suplementares por anulações de dotações.
Em segunda discussão o referido projeto.  Encerada a discussão. Em segunda
votação  o  Projeto  de  Lei  nº   39/2016,  o  qual  foi  rejeitado(19min35s  à
29min48s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  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
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Municipal  de acompanhamento  e  desenvolvimento  da educação básica  e  de
valorização dos profissionais da educação- FUNDEB. Em segunda discussão o
referido projeto.  Encerada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei
nº  45/2016, o qual foi aprovado(29min51s à 32min21s). PRESIDENTE, solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 43/2016, 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   43/2016,  o  qual  foi
aprovado(32min24s  à  33min46s).  4.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h40min, 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, 15 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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