
ATA Nº 29/13 DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 1° DE JULHO DE 2013.

Ao primeiro  dia  do mês de julho  de 2013, às 19h05min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 21ª
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°  28/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
28/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Daniel
(1min40s à 2min29s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura das
correspondências  (2min30s  à  18min50s).  2.  ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de Lei  n°.  47/2013,  que autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir
crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação. Após,
distribui o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes, em
regime ordinário (20min18s à 21min40s).  Solicita  ao Secretário que
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 48/2013, que autoriza o Poder
Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação
parcial  de dotação.  Após,  distribui  o  referido projeto  de lei  para as
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (22min01s  à
23min15s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°.  49/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir
crédito  adicional  especial  por  anulação  parcial  de  dotação.  Após,
distribui o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes, em
regime  ordinário  (23min28s  à  24min46s).  3.  ORDEM  DO  DIA:
VEREADOR  JEFERSON solicita  a  inclusão  na  pauta  da  primeira
votação  do  Projeto  de  Lei  n°.  44/2013,  que  autoriza  o  Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação
parcial de dotação. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador  Jeferson,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  PLE  n°.  44/2013.  Em  discussão  o  projeto.
Encerrada a  discussão.  Em primeira  votação o  PLE n°.  44/2013,  o
qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel  (25min10s  à
32min25s).  VEREADOR  JEFERSON solicita  a  realização  de  uma
reunião extraordinária para a segunda votação do PLE n°. 44/2013.
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PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Jeferson,
o  qual  foi  acatado.  Convoca  os  vereadores  para  reunião
extraordinária  nesta  data,  logo  após  a  presente  reunião,  para  a
segunda  votação  do  PLE  n°.  44/2013  (33min10s  à  33min20s). 4.
INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Indicação n°. 280/2013, que indica ao Poder Executivo que
seja  providenciada  a  manutenção,  bem como  o  ensaibramento,  da
Rua 2510, no Bairro Pontal do Norte, de autoria do Vereador Thomaz
Willian  Palma  Sohn.;  Indicação  n°.  281/2013,  que  indica  ao  Poder
Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento, da Rua 2560, no Bairro Pontal do Norte, de autoria do
Vereador  Thomaz Willian Palma Sohn;  Indicação n°.  282/2013,  que
indica ao Poder Executivo que seja providenciada a disposição de um
ponto de ônibus em frente ao Mercado Empório Tropical, no Centro,
de  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn;  Indicação  n°.
283/2013,  que indica ao Poder  Executivo que seja  providenciada a
manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  na  Rua  Assunção,  no
Balneário Itapema do Norte, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo
de  Aquino;  Indicação  n°.  284/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo
que  seja  providenciada  a  extensão  do  itinerário  do  ônibus  escolar
para  que  se  estenda  até  o  final  da  Barra  do  Sai,  na  Vila  dos
Pescadores,  em frente  do  posto  de  saúde,  de  autoria  do  Vereador
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°. 285/2013, que indica ao
Poder Executivo que seja providenciada a manutenção, bem como o
ensaibramento,  na  Rua  1610,  no  Balneário  Estrelas,  de  autoria  do
Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (33min55s  à  36min23).  5.
INDICAÇÃO VERBAL: VEREADORA MÁRCIA indica a manutenção
e  substituição  de  luminárias  no  Pontal  (36min23).  VEREADOR
ERNESTO  indica  a  elaboração  de  um  calendário  de  festas  no
Município (37min01s).  VEREADOR GERALDO  indica que seja dada
uma atenção nas indicações de manutenção de ruas, indicadas pelos
vereadores  (38min03s).  Ainda,  indica  a  criação  de  um  centro  de
convenções  municipais  (39min10s).  VEREADOR  OSNI  indica
urgência para a realização do processo licitatório para aquisição de
saibro pelo Poder Executivo (42min01s).  6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON  (43min01s  à   55min34s).  VEREADOR
ERNESTO (56min24s  à  1h03min52s).  7.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h07min, 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, 1° de julho de 2013.
                           
                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente    
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        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário    
       

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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