
ATA Nº 20/13 DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 13 DE MAIO DE 2013.

Aos treze dias do mês de maio de 2013, às 19h08min, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 14ª Reunião
Ordinária do 1º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após  a
leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso.  1. PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 19/2013.
Encerrada a discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 19/2013, a qual
foi aprovada (2min02s à 2min19s). Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  das  correspondências  (2min25s  à  15min).  2.  ENTRADA NA
CASA:  PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei n°. 36/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a ceder servidores ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina,
e dá outros providências. Após, encaminha o PLE n° 36/2013 para as
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência  (16min10s  à
19min20s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°.  37/2013,  que  concede  aumento  salarial  aos  servidores
públicos do município de Itapoá. Após, encaminha o PLE n° 37/2013
para as Comissões Permanentes, em regime de urgência (19min36s
à 22min). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°  38/2013,  que  concede  vale  alimentação  aos  servidores
públicos  do  município  de  Itapoá/SC.  Após,  encaminha  o  PLE  n°
38/2013  para  as  Comissões  Permanentes,  em regime  de  urgência
(22min34s à 26min55s).  3.  ORDEM DO DIA:  PRESIDENTE  solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 30/2013, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar  por  anulação  parcial  de  dotação,  oriundo  do  Poder
Executivo  (27min05s  à  30min30s).  Em  única  discussão  o  PLE  n°
30/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  PLE  n°
30/2013, o qual foi  aprovado por unanimidade, com a ausência dos
vereadores  Daniel  Silvano  Weber  e  Jeferson  Rubens  Garcia
(30min40s à 31min40s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei  n° 27/2013, que declara como utilidade pública o
“Centro Beneficente e de Projetos Sócio-Educativos Vida”, oriundo do
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Poder Legislativo (32min20s à 34min20s).  Em primeira discussão o
PLL n° 27/2013. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL
n° 27/2013, o qual foi aprovado por unanimidade, com ausência dos
vereadores  Daniel  e  Jeferson  (34min27s  à  37min38s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar n°.
02/2013, que altera a Lei Complementar Municipal n° 008/2004, que
criou a nova estrutura administrativa no Poder Executivo Municipal, e
dá  outras  providências,  criando  a  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, oriundo do Poder Executivo.
Em segunda discussão o  PLC n°  02/2013.  Encerrada  a  discussão.
Em  segunda  votação  o  PLC  n°  02/2013,  o  qual  foi  aprovado  por
unanimidade,  com  ausência  dos  vereadores  Daniel  e  Jeferson
(38min10s  à  43min05s).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Moção  n° 08/2013, que manifesta
pesar pelo falecimento do Dr. Círio Jorge Aranda Machado, advogado
no município de Itapoá, de autoria de todos os vereadores (43min25s
à 47min).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  Indicação n°  190/2013,  que  indica  que  seja
providenciada  a  manutenção  e  o  ensaibramento  da  Rua  850,  nas
proximidades da casa n° 80, de autoria do Vereador Edson da Cunha
Speck  (47min09s);  Indicação  n°  191/2013,  que  indica  que  seja
providenciada  a  manutenção  e  o  ensaibramento  da  Rua  Carlos
Afonso  Friges,  n°  1330,  de  autoria  do  Vereador  Edson  da  Cunha
Speck  (47min55s);  Indicação  n°  192/2013,  que  indica  que  seja
providenciada a manutenção e o ensaibramento das ruas 2600, 2610
e 2620, no Bairro Pontal  do Norte,  de autoria do Vereador Thomaz
Willian  Palma Sohn (48min30s);  Indicação n°  193/2013,  que  indica
que seja providenciada a manutenção de um trecho da Rua Leonidas
Pommer,  entre a Rua da Graça e a Rua Walter  Crisanto,  no Bairro
Itapema  do  Norte,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de
Aquino  (48min55s);  Indicação  n°  194/2013,  que  indica  que  seja
providenciada  a  manutenção,  bem como o  ensaibramento,  da  Rua
130, no Bairro Barra do Saí, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo
de Aquino  (49min20s);  Indicação n°  195/2013,  que  indica  que  seja
providenciada  a  disposição  de  um  toldo  na  entrada  do  Pronto
Atendimento  24  horas,  de  autoria  do  Vereador  Edson  da  Cunha
Speck  (49min30s);  e  Indicação  n°  196/2013,  que  indica  que  seja
providenciado um novo telhado para o ponto de ônibus localizado na
Avenida  Saí  Mirim,  próximo  ao  Posto  Maré  Mansa,  de  autoria  das
Bancadas do PSDB, PR e PP (49min50s).  6.  INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  EDSON  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a
roçada e a limpeza dos pontos de ônibus até o limite do Município
(50min30s).  VEREADOR ERNESTO  indica ao Poder  Executivo  que
providencie a abertura da Rua Bom Jesus,  entre as ruas 600 e 610,
no Balneário Cambijú (50min45s). Ainda, indica ao Poder Executivo
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que providencie a manutenção, bem como o ensaibramento, na Rua
Odonis  Bighi,  no  Bairro  Itapema do Norte  (51min15s). VEREADOR
CARLITO indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção
da cabeceira da ponte sobre o Rio Saí  Mirim,  na Rodovia SC-415,
sentido  Itapoá/Garuva  (52min).  7. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h58min, 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, 13 de maio de 2013.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente    

        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário    
       

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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