
ATA Nº 202/2016 DA 40ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA 7ª
LEGISLATURA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

Aos doze dias do mês de dezembro de 2016, às 19h08m, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 40ª 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°.  198/2016.  Coloca  em  votação,  a  qual  foi  aprovada  por
unanimidade  do  Plenário  (9min33s  à  9min46s).  2.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE
solicita  ao  Vereador  Carlito  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  59/2016,  que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de
dotação. Em discussão o projeto. Encerada a discussão. Em única votação o Projeto de
Lei n° 59/2016, o qual foi rejeitado por cinco votos contrários. Determina o arquivamento
do PLE nº  59/2016  (9min58s à  19min44s).  Solicita  ao Vereador  Carlito  que proceda à
leitura da Emenda Legislativa nº  144/2016,  Tipo Aditiva,  nº  01/2016,  ao Projeto de Lei
Complementar nº 03/2016 (institui o Código de Posturas do município de Itapoá/SC, e dá
outras providências). Em discussão a emenda. Encerada a discussão. Em única votação
a  Emenda  Legislativa  nº  144/2016,  Tipo  Aditiva,  nº  01/2016,  ao  Projeto  de  Lei
Complementar nº 03/2016, a qual foi aprovada por unanimidade (19min49s à 26min25s).
Solicita ao Vereador Carlito que proceda à leitura do  Parecer Contrário das Comissões
Permanentes  nº  90/2016  ao  Projeto  de  Lei  nº  56/2016,  que  d ispõe  sobre  as  normas
gerais  de  saúde,  estabelece  penalidades  e  dá  outras  providências.  Em  discussão  o
parecer.  Encerada a discussão.  Em única votação o Parecer  Contrário  das  Comissões
Permanentes  nº  90/2016  ao  Projeto  de  Lei  nº  56/2016,  o  qual  foi  aprovado  por
unanimidade. Solicita o arquivamento do PLE nº 56/2016 (26min41s à 30min38s). Solicita
ao  Vereador  Carlito  que  proceda  à  leitura  do  Parecer  Contrário  das  Comissões
Permanentes nº 96/2016 ao Projeto de Lei nº 12/2016, que cria o serviço de transporte
alternativo  de  passageiros,  em  observância  ao  inciso  V,  do  art.  30,  da  Constituição
Federal,  e dá outras providências.  Em discussão o parecer.  Encerada a discussão. Em
única votação o Parecer Contrário das Comissões Permanentes nº 96/2016 ao Projeto de
Lei nº 12/2016, o qual foi aprovado por unanimidade. Solicita o arquivamento do PLE nº
12/2016 (30min40s à 35min28s). VEREADORA MÁRCIA solicita a inclusão do Projeto de
Lei  Complementar  nº  03/2016,  que  institui  o  Código  de  Posturas  do  município  de
Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências,  na  pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE
solicitação acatada (35min29s à 36min19s).  Solicita ao Vereador Carlito que proceda à
leitura  do  Projeto  de  Emenda  à  Lei  Orgânica  n°  10/2016,  que  modifica,  acrescenta  e
suprime dispositivos da Lei Orgânica Municipal, nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina. Em discussão o projeto. Encerada a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 10/2016, o qual
foi  aprovado por unanimidade  (36min31s à 38min48s).  Solicita ao Vereador Carlito que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  38/2015,  que  denomina  nome  de  via  pública
“Antonio  Julio  Pacheco”  no  município  de  Itapoá.  Em  discussão  o  projeto.  Encerada  a
discussão.  Em segunda votação  o  Projeto  de  Lei  n°  38/2016,  o  qual  foi  aprovado  por
unanimidade  (38min51s à 41min14s). Solicita ao Vereador Carlito que proceda à leitura
do  Projeto  de  Lei  nº  55/2016,  que  estima  receita  e  fixa  despesa  para  o  exercício
financeiro de 2017. Em discussão o projeto. Encerada a discussão. Em segunda votação
o Projeto de Lei n° 55/2016, o qual foi aprovado por unanimidade (41min15s à 47min08s).
Solicita  ao Vereador  Carlito  que proceda  à  leitura  do Projeto  de Lei  Complementar  nº
03/2016,  que  institui  o  Código  de  Posturas  do  município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras
providências. Em discussão o projeto.  VEREADORA MÁRCIA propõe duas emendas ao
PLC nº 03/2016: “Emenda Legislativa n°. 145/2016, Tipo Aditiva n°. 12/2016, que modifica
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o art. 160 do referido projeto de lei”, e “Emenda Legislativa n°. 146/2016, Tipo Supressiva
n°.  05/2016,  que  suprime  as  expressões  'conforme  Lei  nº  274/2010'  do  art.  108”.
PRESIDENTE solicita que o Diretor Legislativo confeccione as duas emendas, para que
possam ser votadas na presente reunião (47min09s à 2h23min32s). Solicita ao Vereador
Carlito que proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 05/2016, que revoga as
Leis  Complementares  nº  01/2013,  nº  02/2003  e  nº  04/2003.  Em  discussão  o  projeto.
Encerada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 05/2016, o
qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (2h23min33s  à  2h25min13s).  Solicita  ao  Vereador
Carlito  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  51/2016,  que  dispõe  sobre  a
reorganização do Conselho de Saúde e dá outras providências. Em discussão o projeto.
Encerada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  51/2016,  o  qual  foi
aprovado  com  quatro  votos  favoráveis,  quatro  votos  contrários  e  voto  minerva  do
Presidente  (2h25min15s  à  2h32min10s).  Suspende  a  presente  reunião  para  que  as
Comissões Permanentes possam dar seus pareceres às duas emendas propostas pela
Vereadora Márcia Reabre ao PLC nº 03/2016. Reabre a reunião. Após parecer favorável
das Comissões Permanentes às Emendas nº 01 e 02/206 ao PLC nº 03/2016, coloca em
votação as duas emendas, as quais foram aprovadas. Coloca em discussão a Redação
Final ao PLC nº 03/2016. Encerrada a discussão. Em segunda votação a Redação Final
ao  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  03/2016,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade
(2h32min27s à 2h48min30s).  3. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE, Nada mais havendo a
tratar,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente
Reunião Ordinária, às 21h56min, 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, 12 de
dezembro de 2016.

                                                                                          
            Daniel Silvano Weber                                     Ernesto Policarpo de Aquino
                   Presidente                                                         Vice- Presidente
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