
ATA Nº 32/13 DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 15 DE JULHO DE 2013.

Aos quinze  dias  do mês de julho  de 2013, às 19h04min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 23ª
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°  31/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
31/2013,  a  qual  foi  aprovada  (2min10s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min15s  à  15min05s).  2.
ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 50/2013, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação
parcial de dotação. Após, encaminha o referido projeto de lei para as
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (15min30s  à
16min40s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 40/2013, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por
anulação parcial de dotação. VEREADOR CARLITO solicita vistas ao
referido  projeto  de  lei.  PRESIDENTE  pedido  acatado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 42/2013, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar por anulação parcial de dotação. Em segunda discussão
o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda  votação  o  PLE  n°.
42/2013,  o  qual  foi  aprovado  (17min30s  à  20min10s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 43/2013, que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial
por  anulação parcial  de dotação.  Em segunda discussão o  projeto.
Encerrada a discussão.  Em segunda votação o PLE n°.  43/2013,  o
qual foi aprovado (20min20s à 25min45s). Solicita ao Secretário que
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 45/2013, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação
parcial  de  dotação.  Em segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em  segunda  votação  o  PLE  n°.  45/2013,  o  qual  foi
aprovado (26min05s à 29min10s). Solicita ao Secretário que proceda
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à leitura do Projeto de Lei  n°.  46/2013,  que declara como utilidade
pública  a  Associação  Beneficente  e  Recreativa  Acapulco  Beach  e
Clube  Náutico  de  Itapoá/SC.  Em  segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada a  discussão.  Em segunda votação o PLL n°.  46/2013,  o
qual  foi  aprovado  (29min27s  à  34min17s).  4.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n°.  31/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,
através do setor competente, contate a Empresa Itapoá Saneamento
e,  após,  informe  a  esta  Casa  de  Leis  quais  as  providências  já
tomadas para cessar a falta de água que geralmente ocorre no final
de  ano,  de  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn.  Em
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  n°.  31/2013,  o  qual  foi  aprovado  (34min25s  à
35min32).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n°.  32/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,
através  do  setor  competente,  informe  a  esta  Casa  de  Leis  se  há
estudos  para  melhorar  as  condições,  bem  como  para  dispor  mais
abrigos de ônibus nas paradas já existentes, de autoria do Vereador
Thomaz  Willian  Palma  Sohn.  Em  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°.  32/2013, o
qual foi aprovado (35min45s à 36min45s). Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  33/2013,  que  requer  que  o
Poder Executivo, através do setor competente, informe a esta Casa
de Leis se há previsão para a manutenção do campo de futebol do
Bairro  Pontal.  Se  positivo,  enviar  o  cronograma,  de  autoria  do
Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. Em discussão o requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°.  33/2013, o
qual foi aprovado (36min52s à 37min49s). Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  34/2013,  que  requer  que  o
Poder Executivo, através do setor competente, informe a esta Casa
de  Leis  quais  as  providências  tomadas  diante  da  indicação  n°
37/2013, a qual foi recebida por esse Poder no dia 03 de março do
corrente ano, pelo ofício n° 41/2013, de autoria do Vereador Ernesto
Policarpo  de  Aquino.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°.  34/2013,  o  qual  foi
aprovado  (37min55s  à  41min28s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n°.
300/2013,  que indica ao Poder  Executivo  que seja  providenciada a
manutenção, bem como o ensaibramento, na Travessa da Graça, ou
Rua  36,  atrás  da  conveniência  Pato  Branco,  no  Bairro  Itapema do
Norte,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino.  6.
INDICAÇÃO  VERBAL:  VEREADORA  MÁRCIA  indicação  seja
providenciada a  aquisição ou  o  conserto  do  aparelho de raio  X  do
Pronto Atendimento 24 horas (42min20s). Indica seja providenciada a
ampliação  de  mais  3  (três)  salas  de  aula  na  Escola  Municipal
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Monteiro Lobato (43min22s). Solicita um ofício acerca da reclamação
da falta de serviço da coleta de lixo da Empresa SURBI, visto que há
mais de 15 dias os moradores estão reclamando (44min10s). Ainda,
indica  ao  Poder  Executivo  que  entre  em  contato  com  o  Tribunal
Regional  Eleitoral  e  firme  convênio  para  disponibilizar  um servidor
público  para  realizar  atendimentos  em  Itapoá (44min40s).
VEREADOR CARLITO  indica seja arrumado o pátio  da escola Frei
Valentim, com relação à questão do esgoto (45in40s). Indica, ainda a
instalação de uma boca de lobo na Escola Frei Valentim (46min40s).
VEREADOR ERNESTO indica a manutenção das lâmpadas em todo
o Loteamento Verdes Mares (47min30s).  7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR ERNESTO  (49min25s  à  1h03min38s)  VEREADOR
CARLITO (1h04min58s à 1h09min).  VEREADOR OSNI (1h09min11s à
1h10min40s). 8. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h15min, 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, 15 de julho
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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