
ATA Nº 35/13 DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 19 DE AGOSTO DE 2013.

Aos dezenove dias  do mês de agosto  de 2013, às 19h02min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 26ª
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°  34/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
34/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Daniel
(2min05s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (2min10s  à  16min01s).  2.  ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  n°.  56/2013,  que  altera  a  Lei  Municipal  nº  444/2013,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar  por  operação  de  crédito.  Após,  encaminha  o  referido
projeto  de  lei  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime  de
urgência (17min45s à 19min21s). Solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  57/2013,  que autoriza  o  Poder
Executivo Municipal proceder a cessão de bens imóveis ao Estado de
Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Educação. Após,
encaminha o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes,
em  regime  de  urgência  (19min45s  à  23min24s).  VEREADORA
MÁRCIA solicita a inclusão, na pauta da presente reunião, do Projeto
de  Resolução  nº  04/2013,  que  altera  a  a  Resolução  nº.  17/2010,
sobre a extinção do cargo de motorista e transformação do cargo de
serviços gerais no cargo de copeira, do Poder Legislativo de Itapoá, e
dá outras providências. PRESIDENTE em deliberação o requerimento
da Vereadora Márcia,  o qual foi  acatado. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura do Projeto de Resolução nº 04/2013. Após a leitura,
encaminha  o  referido  projeto  de  resolução  para  as  Comissões
Permanentes  (23min38s  à  24min10s).  3.  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, com
relatório  de  vistas  do  Vereador  Thomaz.  Em  primeira  discussão  o
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projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  PLE  n°.
47/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel
(24min18s à 28min36s). 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. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira  votação  o  PLE  n°.  50/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência  do  Vereador  Daniel  (28min55s  à  34min37s).  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 segunda discussão
o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda  votação  o  PLE  n°.
48/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel
(34min45s à 41min29s). 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 segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.
Em segunda votação o PLE n°.  49/2013,  o qual  foi  aprovado,  com
dois  votos  contrários  e  ausência  do  Vereador  Daniel  (41min35s  à
52min01s).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Moção n°. 15/2013, que parabeniza e congratula
o  jovem  Paulo  Henrique  Gonçalves,  que  participou  dos  Jogos
Escolares  Paradesportivos  de  Santa  Catarina  –  PARAJESC,  de
autoria de todos os vereadores. Em discussão a Moção. Encerrada a
discussão.  Em votação  a  Moção  n°.  15/2013,  a  qual  foi  aprovada,
com  ausência  do  Vereador  Daniel  (52min45s  à  1h07min10s).  5.
INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Indicação n°. 335/2013, que  indica ao Poder Executivo que
seja providenciada a colocação de saibro na Rua Monsenhor Celso,
em frente ao lote nº 489, no Balneário Brasília,  neste município de
Itapoá-SC, de autoria das bancadas do PSDB, PR e PP; Indicação n°.
336/2013,  que indica ao Poder  Executivo  que seja  providenciada a
metragem  da  testada  de  todas  as  vias  públicas  localizadas  em
loteamentos  aprovados  anteriormente  ao  ano  1979,  onde  é  de
responsabilidade  do  Poder  Publico,  e  envie  tais  levantamentos  à
Celesc,  para  que  a  empresa  responsável  possa  elaborar  projetos
para  a  implantação  de  postes  e  extensões  de  rede  onde  a
comunidade  não  desfruta  de  tal  beneficio,  de  autoria  do  Vereador
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°. 337/2013, que indica ao
Poder Executivo que seja providenciada uma faixa para pedestres na
Rua  Leonides  Pommer,  ao  lado  do  ponto  de  ônibus,  no  Balneário
Rainha do Mar, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo de Aquino;
e da Indicação n°. 338/2013, que indica ao Poder Executivo que seja
providenciada  a  abertura  e  o  ensaibramento  de  um trecho  da  Rua
Padre Anchieta, entre as ruas 1610 e 1620, no Balneário Estrelas, de
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autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (1h07min25s  à
1h10min49s).  6.  INDICAÇÃO VERBAL:  VEREADOR EDSON indica
ensaibramento da Rua 1810 (1h11min01s). Indica extensão de rede
na Rua Claraíba,  esquina com a Pérola  do Atlântico (1h11min15s).
Indica  a  manutenção  ou  a  substituição  das  academias  ao  ar  livre
(1h11min18s).  VEREADORA MÁRCIA  indica  a manutenção da Rua
nº 350 (1h11min40s). VEREADOR ERNESTO indica o ensaibramento
da Rua 1270  (1h12min10s).  VEREADOR JEFERSON indica que as
atas  dos  conselhos  da  Prefeitura  sejam  divulgadas  no  Portal  dos
Conselhos  (1h12min30s).  VEREADOR  GERALDO  indica  aos
munícipes  que  anotem  suas  sugestões  acerca  do  Plano  Diretor.
Indica  também  que  os  munícipes sugiram  a  regularização  das
nomenclaturas de suas ruas (1h12min58s).  VEREADOR OSNI indica
em nome de todos os vereadores que o Secretário de Obras atenda
as indicações de manutenção e ensaibramento das vias do Município
(1h14min31).  7.  ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR EDSON
(1h15min30s  à  1h16min24s).  VEREADOR  CARLITO  (1h16min39s  à
1h30min10s).  VEREADORA MÁRCIA  (1h30min25s à  1h35min50s). 8.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h38min, 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, 19 de agosto 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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