
ATA Nº 182/2016 DA 25ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 22 DE AGOSTO DE 2016.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2016, às 19h09m, sob a Presidência do
seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 25ª 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°  181/2016.  Em  votação.  A qual  foi  aprovada(07min54s  à
08min06s).  PRESIDENTE, solicita  ao Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências(08min07s  à  20min21s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:
VEREADOR JEFERSON, solicita inclusão na pauta para dar entrada na Casa
referente ao Projeto de Lei nº 49/2016, que fixa o índice de revisão geral anual e
reajuste  das  remunerações  dos  servidores  públicos  do  Município  de
Itapoá/SC(20min28s à 20min45s). PRESIDENTE, realiza a leitura da ementa do
referido projeto e a leitura do ofício de encaminhamento do Projeto de Lei  nº
49/2016.  Coloca  em  deliberação  do  Plenário  a  solicitação  do  Vereador
Jeferson.  O  qual  foi  acatado  pelo  Plenário(20min28s  à  22min45s).
PRESIDENTE,  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
48/2016,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações(22min47s à 23min37s). VEREADOR
ERNESTO, solicita a dispensa da leitura do Projeto de Lei  nº 48/2016, o qual
será encaminhado as Comissões para sua apreciação(22min38s à 23min45s).
PRESIDENTE,  coloca  em deliberação  do  Plenário  a  solicitação  do  Vereador
Ernesto.  O  qual  foi  acatado  pelo  Plenário(23min46s  à  23min59s).
PRESIDENTE,  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
49/2016, que fixa o índice de revisão geral anual e reajuste das remunerações
dos  servidores  públicos  do  Município  de  Itapoá/SC.  PRESIDENTE,  acata  o
pedido  de  urgência  dos  Projetos  que  estão  dando  entrada  na  Casa  e  os
distribuem as Comissões Permanentes(24min05s à 27min18s). 3. ORDEM DO
DIA: PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento nº 16/2016, que solicita  qual  o número de vagas abertas para
atender a demanda da creche municipal na localidade da Barra do Saí,  bem
como cópia da relação de crianças que estão aguardando vaga neste segundo
semestre  do  ano letivo  nesta  creche. De autoria  da  Bancada do  PSDB.  Em
única  discussão  o  referido  Requerimento.  Encerada  a  discussão.  Em  única
votação  o  Requerimento  nº   16/2016,  a  qual  foi  aprovado(27min28s  à
28min37s).  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  segunda
discussão  o  referido  projeto.  Encerada  a  discussão.  Em segunda votação  o
Projeto  de  Lei  nº   43/2016,  a  qual  foi  aprovado(28min39s  à  29min47s).  4.
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INDICAÇÃO:PRESIDENTE, solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação nº 84/2016, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do
órgão  competente,  providencie  a  manutenção  em  toda  a  sua  extensão  da
Estrada Cornelsen, localizada na Barra do Saí, município de Itapoá. De autoria
da  Bancada  do  PSDB.  Indicação  nº  85/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através  do  órgão  competente,  providencie  a  contratação  de
médicos especialistas para atender os moradores da Comunidade da Barra do
Sai,  que  estão  esquecidos  pela  área  da  saúde.  De  autoria  da  Bancada  do
PSDB(29min51s à 31min10s).  PRESIDENTE, solicita a procuradoria da Casa
que emita seu parecer referente ao Projeto de Lei nº 49/2016, até às 9:00h da
manhã  para  que  as  Comissões  Permanentes  possam  estar  analisando  o
Projeto em tela(31min13s à 32min09s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR
CARLITO(32min36s  à  37min11s). 6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h46min, 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, 22 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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