
ATA Nº 33/13 DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 05 DE AGOSTO DE 2013.

Aos cinco  dias  do mês de agosto  de 2013, às 19h09min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 24ª
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°  32/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
32/2013,  a  qual  foi  aprovada  (2min10s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min20s  à  30min20s).  2.
ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 51/2013, que dispõe sobre as
diretrizes  para  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  para  2014,  e  dá
outras providências. Após, encaminha o referido projeto de lei para as
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (33min05s  à
36min50s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 52/2013, que altera a Lei Municipal nº 204/2008, que dispõe
sobre o zoneamento da ocupação e uso do solo urbano do município
de  Itapoá.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (37min01s  à
39min20s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°.  53/2013,  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  (39min48s  à  43min30s).  Solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 54/2013, que altera a Lei
Municipal nº. 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de
cargos  e  carreiras  do  Poder  Executivo  do  Município  de  Itapoá,
estabelece  normas  de  enquadramento,  institui  nova  tabela  de
vencimentos  e  dá  outras  providências.  Após,  encaminha  o  referido
projeto de lei para as Comissões Permanentes, em regime ordinário
(43min40s à 45min30s).  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.  Em  única  discussão  o  projeto.
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Encerrada a discussão. Em única votação o PLE n°. 40/2013, o qual
foi  aprovado  (46mi180s  à  1h33min01s).  4.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n°.  35/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,
através  do  setor  competente,  informe  a  esta  Casa  de  Leis  qual  o
montante de Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza – ISSQN,
oriundo das atividades da Cooperativa de Transporte e Logística de
Itapoá  –  COOTRANLOG,  de  autoria  do  Vereador  Carlito  Joaquim
Custódio  Junior.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°.  35/2013,  o  qual  foi
aprovado  (1h33min40s  à  1h40min05).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  36/2013,  que  requer  que  o
Poder Executivo, através do setor competente, informe a esta Casa
de Leis sobre o repasse dos honorários de sucumbência em nome da
procuradora jurídica do município de Itapoá, publicados e despesas
“Liquidação de Empenhos”,  no  Portal  da  Transparência,  bem como
sobre qual o prazo para adequação à decisão acatada pelo Tribunal
de  Contas  do  Estado  de  Santa  Catarina,  de  autoria  do  Vereador
Jeferson Rubens Garcia. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°.  36/2013,  o  qual  foi
aprovado  (1h40min10s  à  1h55min).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n°.
308/2013,  que  indica ao Poder  Executivo  que seja  providenciada a
elaboração de um projeto de lei autorizando a realização de convênio
com o Rotary Club de Itapoá, tendo como finalidade a aquisição e a
instalação  de  equipamentos  em  uma  unidade  móvel  de  coleta  de
sangue  e  medula  óssea,  de  autoria  do  Vereador  Carlito  Joaquim
Custódio  Junior;  Indicação  n°.  309/2013,  que  indica  ao  Poder
Executivo que seja providenciada a abertura da Rua Paineira até a
Rua Saguijuba, no Balneário Rainha, de autoria do Vereador Ernesto
Policarpo  de  Aquino;  Indicação  n°.  310/2013,  que  indica  ao  Poder
Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento,  da  Rua  180  (Alameda  Tamandaré),  no  Balneário
Itapema  do  Saí  I,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de
Aquino; Indicação n°. 311/2013, que indica ao Poder Executivo que
seja providenciada a instalação de iluminação pública em um trecho
da Rua 130, no Balneário Itapema do Saí I,  de autoria do Vereador
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°. 312/2013, que indica ao
Poder Executivo que seja providenciada a continuação do asfalto no
trecho  da  Avenida  Dra.  Zilda  Arns  Neumann  com  a  rua  Leopoldo
Sprenger,  em direção à Avenida André Rodrigues de Freitas,  Bairro
Itapema  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSBD,  PR  e  PP;
Indicação n°. 313/2013, que indica ao Poder Executivo que atenda a
solicitação  referente  à  implantação  de  lombadas  na  rua  Mariana
Michels Borges, Jardim Pérola do Atlântico, entre a Avenida Beira Mar
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e  a  Rua  João  Horácio  Vieira,  neste  município  de  Itapoá-SC,
protocolada junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal sob o
nº  1500/2013,  em  11/04/2013,  a  qual  não  foi  executada  até  o
presente momento, de autoria das Bancadas do PSBD, PR e PP; e
Indicação  n°.  314/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja
providenciado o credenciamento de profissionais nas áreas médicas e
psicológicas no município de Itapoá para atender aos munícipes com
a  renovação  e  primeira  habilitação,  com  exames  de  saúde  e
psicotécnico,  de  autoria  da  Bancada  do  PMDB  (1h55min05s  à
1h59min45s).  6.  INDICAÇÃO VERBAL:  VEREADOR DANIEL  indica
que o Executivo Municipal oficie o DEINFRA solicitando a colocação
de uma placa no trevo da Rodovia SC-416 com a Rodovia SC-417,
indicando  o  acesso  secundário  a  Itapoá,  sentido  Barra  do  Saí
(1h59min47s).  Indica  seja  providenciada  a  limpeza,  bem  como  a
manutenção,  da  Estrada  Cornelsen  (2h00min40s).  VEREADOR
EDSON  indica que  o  itinerário  do  ônibus escolar  se  estenda até  o
final da Barra do Saí (2h00in50s). Indica que se tome as providências
necessárias com relação à boca de lobo localizada na Avenida Brasil,
ao  lado  da  Farmácia  Itapoá  e  Loja  Tio  San  (2h01min34s).
VEREADOR  ERNESTO  indica  a  criação  de  um  programa  de
aceleração  de  abertura  de  novas  ruas  em  Itapoá (2h02min05s).
Indica  que  seja  revisado  o  funcionamento  da  patrola,  já  que
atualmente  apenas  as  vias  principais  estão  sendo  patroladas
(2h02min35s).  VEREADOR  CARLITO reforça  a  indicação  nº
308/2013, acerca da aquisição e da instalação de equipamentos em
uma  unidade  móvel  de  coleta  de  sangue  e  medula  óssea
(2h03min20s). VEREADOR GERALDO indica o patrolamento do final
da Rua 590 (2h05min05s). Indica a substituição de uma lâmpada na
Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas, quadra 40, em frente ao lote 12,
n. 1967 (2h05min25s).  VEREADOR THOMAZ  indica  a manutenção
das  ruas  1820,  1640  e  1650  (2h06min30s).  7.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR ERNESTO cedeu a palavra à dona Ivone,
do Lar dos Idosos.  IVONE  (2h07min20s à 2h15min46s)  VEREADORA
MÁRCIA (2h17min30s  à  2h27min55s).  8.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 21h38min, 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, 05 de agosto 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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