
ATA Nº 34/13 DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 12 DE AGOSTO DE 2013.

Aos doze  dias  do mês de agosto  de 2013, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 25ª
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°  33/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
33/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min48s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min50s  à  18min25s).  2.
ORDEM DO DIA: 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. VEREADOR THOMAZ solicita vistas ao projeto (20min10s à
20min23s).  PRESIDENTE solicitação acatada. 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.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a  discussão.  Em primeira  votação o  PLE n°.  48/2013,  o
qual foi aprovado (20min35s à 28min45s).  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.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em  primeira  votação  o  PLE  n°.  49/2013,  o  qual  foi
aprovado,  com  dois  votos  contrários  (28min46s  à  47min21s).  3.
REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Requerimento  n°.  37/2013,  que   requer  que  o  Poder
Executivo, através do setor competente, informe a esta Casa de Leis
acerca do convênio entre o Município e a Secretaria  de Segurança
Pública  de  SC,  referente  ao  sistema  de  videomonitoramento,  por
câmeras  de  vigilância,  que  Itapoá  foi  contemplada,  de  autoria  do
Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia. Em  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°.  37/2013, o
qual  foi  aprovado,  com  a  inclusão  da  assinatura  de  todos  os
vereadores  no  referido  requerimento  (47min38s  à  1h04min09s).  4.
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INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Indicação n°. 326, que  indica ao Poder Executivo que seja
providenciada a colocação de tubos na praça de Itapoá, entre as ruas
1450  e  1460,  lateral  da  Rua  João  Horácio  Vieira,  de  autoria  do
Vereador Edson da Cunha Speck; Indicação n°. 327/2013, que indica
ao Poder Executivo que seja providenciada a metragem de testada da
Rua  120  e  envie  à  empresa  Celesc,  para  que  a  mesma  faça  a
implantação  de  um  poste  em  frente  à  residência  com  o  n°  197,
localizada  no  Balneário  Itapema  do  Saí  I,  de  autoria  do  Vereador
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°. 328/2013, que indica ao
Poder Executivo que analise a possibilidade de adquirir o terreno que
se encontra vago nos fundos da Creche Pequeno Aprendiz, de autoria
do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino;  Indicação  n°.  329/2013,
que indica ao Poder Executivo que seja providenciada a manutenção,
bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua  dos  Carajás,  no  Balneário
Itapema  do  Saí  I,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de
Aquino; Indicação n°. 330/2013, que indica ao Poder Executivo que
seja providenciada a confecção de projeto arquitetônico e memorial
descritivo denominando os ranchos para guardar embarcações, bem
como um barracão  para  conserto  das  mesmas,  na  comunidade  da
Figueira,  conforme  solicitação  protocolada  junto  à  Secretaria  de
Planejamento pela Associação de Pescadores Artesanais da Figueira
e  Pontal,  de  autoria  da  Bancada  do  PMDB  (1h04min20s  à
1h07min48s). 5. INDICAÇÃO VERBAL: VEREADOR THOMAZ indica
manutenção das ruas 1630, 1620 e 1610, no Balneário Princesa do
Mar  (1h08min  à  1h08min15s).  VEREADOR  ERNESTO  indica
renovação  da  frota  dos  caminhões  de  coleta  de  lixo  da  Surbi
(1h08min16s  à  1h09min10s).  VEREADOR DANIEL  indica  que  seja
oficiado o Executivo Municipal solicitando informações a respeito da
limpeza das vias públicas (1h09min11s à 1h09min55s).  VEREADOR
GERALDO complementa o ofício do Vereador Daniel, questionando a
respeito da reforma dos bloquetes quebrados na Av. André Rodrigues
de  Freitas  (1h09min56s  à  1h10min29s).  VEREADOR  JEFERSON
indica o ensaibramento na Rua Fernando Magalhães, na Barra do Saí
(1h10min  à  1h10min30s).  6.  ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR
GERALDO  (1h11min06s  à  1h19min38s).  7. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h24min, 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, 12 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

Ata n° 34/2013 – 12 de agosto de 2013. Pág


