
ATA Nº 02/13 DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 14 DE JANEIRO DE 2013.

Aos  quatorze  dias do mês de janeiro  de 2013, às 11h19min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 2ª 
Reunião Extraordinária do 1º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, 
após a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei Substitutivo n°. 01/2013 ao Projeto de Lei nº. 01/2013, oriundo 
do  Executivo,  que  fixa  o  índice  de  revisão  geral  anual  das 
remunerações  dos  servidores  públicos  e  subsídios  dos  agentes 
políticos  do  município  de  Itapoá.  Após  a  leitura,  distribui  o  referido 
projeto de lei para as Comissões Permanentes da Casa, em regime de 
urgência (1min54seg à 5min24seg). Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura do Projeto de Resolução Substitutivo n°. 01/2013 ao Projeto 
de Resolução nº. 02/2013, oriundo do Legislativo, que dispõe sobre a 
concessão,  o  pagamento  e  a  prestação  de  contas  de  diárias  a 
vereadores  e  funcionários  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá  –  Santa 
Catarina. Após a leitura, distribui o referido projeto para as Comissões 
Permanentes  da  Casa,  em  regime  de  urgência  (5min26seg  à 
12min14seg).  Suspende a reunião para que os vereadores membros 
das  Comissões  Permanentes  possam  dar  seus  pareceres  aos  dois 
projetos que deram entrada na Casa na presente reunião (12min16seg 
à 12min18seg).  Após,  reabre a reunião (27min03seg).  VEREADORA 
MÁRCIA solicita a inclusão do PLS nº. 01/2013 ao PLE nº. 01/2013 e 
do PRS nº. 01/2013 ao PR nº. 02/2013 na pauta da presente reunião. 
PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o 
qual foi acatado (27min07seg à 27min52seg). 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de  Resolução  nº.  01/2013,  oriundo  do  Legislativo,  que  altera  a 
Resolução n. 17/2010 e dá outras providências. Em única discussão o 
projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PR nº. 01/2013, o 
qual  foi  aprovado,  com ausência  do Vereador  Daniel  (27min54seg à 
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50min38seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei Substitutivo n°. 01/2013 ao Projeto de Lei nº. 01/2013, oriundo do 
Executivo, que fixa o índice de revisão geral anual das remunerações 
dos servidores públicos e subsídios dos agentes políticos do município 
de Itapoá. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em 
única  votação  o  PLS  nº.  01/2013  ao  PLE  nº.  01/2013,  o  qual  foi 
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel  (50min40seg  à 
55min23seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Resolução  Substitutivo  n°.  01/2013  ao  Projeto  de  Resolução  nº. 
02/2013,  oriundo  do  Legislativo,  que  dispõe  sobre  a  concessão,  o 
pagamento  e  a  prestação  de  contas  de  diárias  a  vereadores  e 
funcionários  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá  –  Santa  Catarina.  Em 
única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o 
PRS nº. 01/2013 ao PR nº. 02/2013, o qual foi aprovado, com ausência 
do Vereador Daniel (55min30seg à 1h00min57seg).

3. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Extraordinária, 
às 12min25seg, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai assinada pela Secretária Geral e pela Mesa 
Diretora.
Itapoá, 14 de janeiro de 2013.
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