
ATA Nº 184/2016 DA 26ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 29 DE AGOSTO DE 2016.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2016, às 19h06m, sob a Presidência do
seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 26ª Reunião Ordinária
do 4º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor
Presidente  declarou  abertos  os  trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso. 1.
PEQUENO  EXPEDIENTE:  PRESIDENTE,  em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°
182/2016.  Em  votação.  A  qual  foi  aprovada(08min57s  à  09min15s).  Em
discussão  a  Ata  Extraordinária  n°  183/2016.  Em  votação.  A  qual  foi
aprovada(09min16s  à  09min28s).  PRESIDENTE, realiza à  leitura  das
correspondências(09min40s  à  13min05s).  2.  ENTRADA  NA  CASA: Não
existem  proposições  dando  entrada  na  Casa  até  o  fechamento  da  Pauta.
VEREADORA  MÁRCIA,  solicita  a  inclusão  na  Pauta  do  Projeto  de  Lei
48/2016(13min17s à 13min50s). 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita a
Vereadora  Márcia  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  47/2016,  que
autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidores ao Poder Judiciário de
Santa  Catarina,  e  dá  outras  providências. Em  única  discussão  o  referido
Projeto. Encerada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº  47/2016,
a  qual  foi  aprovado(14min08s  à  17min10s).  PRESIDENTE,  coloca  em
deliberação  do  Plenário  o  Requerimento  da  Vereadora  Márcia,  solicitando  a
inclusão na Pauta do Projeto de Lei  48/2016,  o qual  foi  acatado(17min15s à
17min29s). PRESIDENTE, solicita a Vereadora Márcia 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.  Em  única
discussão  o  referido  projeto.  Encerada  a  discussão.  Em  única  votação  o
Projeto  de  Lei  nº   48/2016,  a  qual  foi  aprovado(17min30s  à  21min56s).
PRESIDENTE,  solicita  a  Vereadora  Márcia  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento nº 17/2016, que solicita que o Poder Executivo, através do setor
competente,  enforme  a  esta  Casa  de  Leis,  se  o  evento  que  esta  sendo
divulgado  através  de  redes  sociais  (Feira  no  Shopping  de  Verão  Itapemar
conforme  propaganda  anexa),  obteve  as  licenças  de  funcionamento  em
conformidade com a Lei Municipal n. 643/2016. De autoria da Bancada do PR.
Em única discussão o referido requerimento. Encerada a discussão. Em única
votação  o   Requerimento  nº   17/2016,  o  qual  foi  aprovado(22min05s  à
26min50s). PRESIDENTE, solicita a Vereadora Márcia que proceda à leitura do
Projeto  de  Lei  nº  44/2016,  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   44/2016,  o  qual  foi  aprovado(27min02s  à  29min50s).
PRESIDENTE, solicita a Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº 46/2016, que denomina o Plenário da Câmara de Vereadores de Itapoá
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como  “Dirceu  Mansano  Jorente”. Em  primeira  discussão  o  referido  projeto.
Encerada a discussão. Em primeira votação o  Projeto de Lei nº  46/2016, o
qual  foi  aprovado(29min52s  à  38min07s).  4.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE,
solicita a Vereadora Márcia que proceda à leitura da Indicação nº 86/2016, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  implantação  de  uma  lombada  na  Avenida  Brasil,  entre  o
restaurante Tikay e a lombada do camping de Itapoá. De autoria das Bancadas
do PMDB, PSC e PSD.  Indicação nº 87/2016,  que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  um  espaço  para
utilização de manobras de motos(wheeling). E que este mesmo espaço possa
ser utilizado para encontro  de veículos  com som automotivo.  De autoria  das
Bancadas do PMDB, PSC e PSD. Indicação nº 88/2016, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação
de 03 (três) postes de energia elétrica, na Rua 1690, localizada no Balneário
Princesa  do  Mar.  De  autoria  das  Bancadas  do  PSC  e  PMDB.(38min15s  à
40min30s).  VEREADORA  MÁRCIA,  questiona  ao  Presidente  sobre  a
possibilidade  de  deliberar  os  projetos  aprovados  em  primeira  votação  na
presente data(40min37s à 41min00s).  PRESIDENTE, salienta que não existe
necessidade,  e  que  se  caso  aja  tal  necessidade ele  convocara  uma sessão
extraordinária  para  deliberação  dos  mesmos(41min02s  à  41min08s).  5.
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, 29 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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