
ATA Nº 196/2016 DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA 7ª
LEGISLATURA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016.

Aos vinte e um dias  do mês de outubro de 2016, às 19h04m, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 37ª 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°.  195/2016.  Em votação.  A qual  foi
aprovada por unanimidade do Plenário(09min52s à 10min22s). PRESIDENTE, solicita
ao  Vereador  Carlito  que  proceda  a leitura  das  correspondências(10min28s  à
18min00s).  2. ENTRADA NA CASA:  PRESIDENTE, solicita ao Vereador Carlito que
proceda do Projeto de Lei n°.58/2016, que revoga a Lei Municipal n°. 468/2013, e da
Mensagem  Retificadora  ao  Projeto  de  Lei  n°. 55/2016,  que  estima  receita  e  fixa
despesas  para  o  exercício  de  2017,  oriundos  do  Poder  executivo.  Vereador  Osni
solicita  que  seja  realizada  a  leitura  somente  da  Ementa  do  Projeto  de  Lei  e  da
Mensagem Retificadora, Presidente coloca em deliberação do Plenário a solicitação
do  Vereador,  solicitação  esta  acatada  por  unanimidade  do  Plenário(18min02s  à
18min45s). Presidente solicita ao Vereador Carlito que proceda a Leitura das Ementas
do  Projeto  de  Lei  n°.  58/2016  e  da  Mensagem  Retificadora  ao  Projeto  de  Lei  n°.
55/2016(18min47s à 19min08s). Presidente solicita ao Vereador Carlito que proceda a
leitura do Projeto de Resolução n°.02/2016, que dispõe sobre o processos legislativo
e administrativo eletrônicos, e regulamenta os incisos IV, V, XI, XIII do Art. 33; incisos
XXVI e XXIX, do Art. 39; Art. 126 ao 129; e o Art. 165, todos do Regimento Interno da
Câmara Municipal  de Itapoá, e o Art.  45,  §3 e §4, da Lei  Orgânica de Itapoá,  com
observância  da  Lei  12.527/2011  –  Lei  de  Acesso  à  Informação,  oriundo  do  Poder
Legislativo.  Vereador Osni solicita que seja realizada a leitura somente da Ementa do
Projeto  de  Resolução  n°.02/2016.  Presidente  coloca  em deliberação do  Plenário  a
solicitação  do  Vereador,  solicitação  esta  acatada  por  unanimidade  do
Plenário(19min25s à 19min40s). Presidente solicita ao Vereador Carlito que proceda
a  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Resolução n°.02/2016.Presidente  encaminha os
projetos  que  estão  dando  entrada  na  Casa  as  Comissões  Permanentes,  sendo  o
Projeto de Lei n°. 58/2016 em regime de urgência(19min44s à 20min47s). 3. ORDEM
DO  DIA: PRESIDENTE, solicita  ao  Vereador  Carlito  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n°. 18/2016, que requerem, na forma regimental e, depois de ouvido o
Plenário, que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, informe para esta
Casa de Leis qual o motivo da Travessa do Cedro se encontrar fechada por muro, e
até o momento não ter sido tomado providências para a devida reabertura da via, a
qual se encontra localizada na Gleba II-(Samambaial), no Município de Itapoá-SC. De
autoria das Bancadas do PSC e PMDB. Em única discussão o referido requerimento.
Encerada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento n°. 18/2016, o  qual  foi
aprovado por unanimidade do Plenário(20min55s à 23min30s). PRESIDENTE, solicita
ao Vereador Carlito que proceda à leitura  do Requerimento  n°. 19/2016, que requer
informações  sobre  o  bloquei  do  acesso  à  embarcações  de  pescadores  em  vias
urbanas  públicas  municipais  de  Itapoá  que  dão  acesso  à  Baia  da  Babitonga,  no
Balneário Pontal, Loteamento Farol de Itapoá I.  De autoria das Bancadas do PSDB,
PR e PSD. Em única discussão o  referido requerimento. Encerada a discussão. Em
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única votação o Requerimento n°. 19/2016, o qual foi aprovado por unanimidade do
Plenário(23min35s  à  30min35s).  PRESIDENTE, solicita  ao  Vereador  Carlito  que
proceda à leitura do Requerimento n°. 20/2016, que requer   informações   sobre   o
bloquei,   por   particulares,   de   vias   urbanas   no Loteamento Farol de Itapoá I,
Balneário  do Pontal,  da Rua Caracará,  com as esquinas das Ruas 2820 (Timuna),
Apenu (2800), Angelo Tessari (2790) e Tuindara (2780). De autoria das Bancadas do
PSDB,  PR  e  PSD. Em  única discussão  o  referido  requerimento. Encerada  a
discussão.  Em única votação o Requerimento n°.  20/2016,  o qual  foi  aprovado por
unanimidade do Plenário(30min40s à 42min19s). Vereador Thomaz solicita que fique
sobrestado  o  Projeto  de  Lei  n°.  51/2016,  que  Dispõe  sobre  a  reorganização  do
Conselho de Saúde e dá outras providências, Presidente coloca em deliberação do
Plenário  a  solicitação  do  Vereador,  solicitação  esta  acatada  por  unanimidade  do
Plenário(42min30s  à  42min56s).  4. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE, Nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 19h43min, 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, 21 de novembro 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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