
ATA Nº 189/2016 DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA
7ª LEGISLATURA EM 26 DE SETEMBRO DE 2016.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, às 19h00m, sob a Presidência do
seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 30ª 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°  188/2016.  Em
votação.  A qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz(00min55s  à
01min05s).  PRESIDENTE, solicita ao Vereador Carlito que proceda a leitura das
correspondências(01min06s à 05min37s).  2. ENTRADA NA CASA:  VEREADORA
MÁRCIA, solicita que seja realizado a leitura somente do caput dos projetos dando
entrada na casa.  PRESIDENTE,  coloca em deliberação do Plenário o pedido do
Vereador,  o  qual  foi  aprovado(05min50s à 06min06s).  PRESIDENTE,  solicita  ao
Vereador  Carlito  que  proceda a  leitura  somente  do Caput  do Projeto  de  Lei  n°
55/2016, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2017,
oriundo do Poder Executivo, e a leitura do Caput do Projeto de Lei  n° 54/2016, que
denomina  o  Campo  de  Futebol  de  Itapema  do  Norte  como:  “Hermes  Soares
Gomes”, oriundo do Poder Legislativo, Presidente, distribui os referidos projetos as
Comissões  Permanentes  da  Casa(06min09s  à  06min46s).  3.  ORDEM DO DIA:
VEREADORA  MÁRCIA,  solicita  ao  Presidente  que  as  emendas  legislativas
referentes  ao Projeto  de  Lei  n°02/2016, seja  feita  a  leitura  e  a  deliberação em
bloco,  PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  do  Plenário  a  solicitação  da
Vereadora, a qual foi acatada(06min48s à 07min19s).   PRESIDENTE, solicita ao
Vereador  Carlito  que  proceda  à  leitura  das  Emendas  Legislativas  nº  79,  80  e
81/2016, referentes ao Projeto de Lei  n°02/2016, que dispõe sobre a delimitação
do  perímetro  urbano  do  Município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências .  Em
única discussão as referidas Emendas.  Encerada a discussão. Em única votação
as  Emendas Legislativas nº 79, 80 e 81/2016, ao Projeto de Lei nº 02/2016, as
quais foram aprovadas(07min20s à 12min32s). PRESIDENTE, solicita ao Vereador
Carlito  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  52/2016,  que  altera  a  Lei
Municipal n. 658/2016 que autoriza o Município de Itapoá firmar convênio com o
Estado de  Santa  Catarina,  através da  Secretaria  de  Segurança Pública,  com a
interveniência  do  Instituto  Geral  de  Perícias  visando  a  descentralização  da
atividade  de  identificação  civil  para  emissão  da  cédula  de  identidade  civil .  Em
única discussão o  referido  Projeto.  Encerada a  discussão.  Em única  votação o
Projeto  de  Lei  nº  52/2016,  o  qual  foi  aprovado(12min34s  à  15min05s).
PRESIDENTE, solicita ao Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de
Lei  Complementar  n°01/2016,  que  institui  o  Plano Diretor  Municipal,  estabelece
objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento no município
de Itapoá/SC, e dá outras providências. À qual realizou a leitura até o Art. 5, inciso
II(15min06s  à  19min09s).  Vereador  Geraldo  procede a  leitura  a  partir  do  Art.  5
inciso III, o qual realizou a leitura  até o Art. 30(19min10s à 44min12s). Vereadora
Márcia procede a leitura a partir do Art. 31, a qual realizou a leitura  até o Art. 36,
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inciso III(44min14s à 50min02s). Presidente da continuidade a leitura a partir do
Art. 36 inciso III, o qual realizou a leitura  até o Art. 55(50min06s à 1h04min00s).
Vereador  Carlito  da  continuidade a leitura  a  partir  do  Art.  56,  o  qual  realizou a
leitura   até  o Art.  68(1h04min03s à  1h13min00s).  Presidente  da continuidade a
leitura a partir  do Art.  69,  o  qual  realizou a leitura  até o Art.  98 (1h13min10s à
1h29min10s). Vereador Geraldo da continuidade a leitura a partir do Art. 99, o qual
realizou  a  leitura   até  o  Art.  124(1h29min25s  à  1h47min15s).  Presidente  da
continuidade a  leitura  a  partir  do  Art.  124,  até  o  termino  da  leitura  do  referido
projeto. Em  segunda discussão  o  referido  Projeto.  Encerada  a  discussão.  Em
segunda votação o Projeto de Lei nº 03/2016, o qual foi aprovado(1h47min20s à
2h00min00s). PRESIDENTE, solicita ao Vereador Carlito que proceda à leitura do
Projeto  de Lei  n°03/2016,  que  dispõe sobre o zoneamento,  uso e  ocupação do
solo  urbano  e  municipal  do  município  de  Itapoá/SC,  revoga  a  Lei  Municipal
204/2008 e alterações, e dá outras providências. O qual realizou a leitura até o Art.
7(2h00min30s à 2h11min35s). Presidente da continuidade a leitura a partir do Art.
8, o qual realizou a leitura  até o Art. 32, §2(2h11min40s à 2h29min27s). Vereador
Carlito da continuidade a leitura a partir do Art. 32, §3 o qual realizou a leitura  até
o Art. 39, inciso II(2h29min27s à 2h37min00s). Vereador Geraldo da continuidade
a leitura a partir do Art. 39, §1 o qual realizou a leitura  até o Art. 58 (2h37min05s à
2h54min47s). Presidente da continuidade a leitura a partir do Art. 59, até o termino
da leitura do referido projeto. Em segunda discussão o referido Projeto. Encerada
a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei   nº  03/2016,  o  qual  foi
aprovado(2h54min50s à 3h14min33s).  PRESIDENTE, solicita ao Vereador Carlito
que proceda à leitura do Projeto de Lei n°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 . Em segunda
discussão  o  referido  Projeto.  Encerada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o
Projeto  de  Lei  nº  42/2016,  o  qual  foi  aprovado(3h14min44s  à  3h15min57s).
PRESIDENTE, solicita ao Vereador Carlito que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°50/2016,  que  denomina  nome  de  via  pública:  “Rua  Antenor  José  Alves”. Em
segunda discussão o referido Projeto. Encerada a discussão. Em segunda votação
o Projeto de Lei nº 50/2016, o qual foi  aprovado(3h16min00s à 3h17min35s).  4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE, solicita ao Vereador Carlito que proceda à leitura da
Indicação  n°  91/2016,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do
órgão  competente,  providencie   a  manutenção  da  ponte  de  madeira  sob  o  rio
Mendanha,  no  final  da  Rua  Miguel  Galhardi,  neste  município,  De  autoria  das
Bancadas do PSDB, PR e PSD(3h17min39s à 3h18min13s). 5. ENCERRAMENTO:
VEREADOR:  GERALDO(3h18min26s  à  3h19min15s).  VEREADOR
OSNI(3h19min16s  à  3h20min30s).  VEREADOR  JEFERSON(3h20min32s  à
3h21min02s).  PRESIDENTE(3h21min04s  à  3h22min04s). Nada mais  havendo  a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente
Reunião  Ordinária,  às  22h21min,  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, 26 de setembro 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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