
ATA Nº 36/13 DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 26 DE AGOSTO DE 2013.

Aos vinte e seis dias  do mês de agosto  de 2013, às 19h02min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 27ª
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°  35/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
35/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min25s  à  1min44s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min50s  à
17min50s).  2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que proceda à leitura 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.  Em  única
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PR
n°. 04/2013, o qual foi aprovado, com um voto contrário (19min52s à
43min46s). 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.  Em
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda
votação  o  PLE  n°.  47/2013,  o  qual  foi  aprovado  (43min50s  à
50min03s). 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
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda
votação  o  PLE  n°.  50/2013,  o  qual  foi  aprovado  (50min28s  à
1h01min53s).  3.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  que proceda à  leitura  do Requerimento n°  38/2013,  que
requer  que  o  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria  de  Turismo,
Meio Ambiente e Cultura, encaminhe a esta Casa de Leis relatórios
relativos às duas estruturas em madeira realizadas pela Secretaria na
Avenida  do  Comércio  –  Itapema  do  Norte/Gleba  I,  de  autoria  do
Vereador  Carlito  Joaquim  Custódio  Junior.  Em  discussão  o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
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n°.  38/2013,  o  qual  foi  aprovado  (1h2min10s  à  1h06min33s).  4.
INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Indicação n°. 346/2013, que indica ao Poder Executivo que
seja  providenciada  a  colocação  uma  placa  de  indicação  de  “Bem
Público”,  bem  como  a  retirada  dos  entulhos,  na  quadra  localizada
entre as quadras nº 88 e 68, do loteamento Itapema do Saí, na Barra
do Saí,  neste  município  de Itapoá/SC,  de autoria  das bancadas do
PSDB,  PR  e  PP;  Indicação  n°.  347/2013,  que  indica  ao  Poder
Executivo que seja providenciada a manutenção e o ensaibramento
da rua Camaru (Rua do Valetão), no Pontal do Norte, de autoria do
Vereador Edson da Cunha Speck; Indicação n°. 348/2013, que indica
ao  Poder  Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção  e  o
ensaibramento  da  Rua  Tijucas,  de  autoria  do  Vereador  Edson  da
Cunha Speck; Indicação n°. 349/2013, que indica ao Poder Executivo
que seja providenciada a manutenção, bem como o ensaibramento,
da Travessa Sebastião Manoel da Graça, no Balneário Samambaial,
de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino;  Indicação n°.
350/2013,  que indica ao Poder  Executivo  que seja  providenciada a
limpeza das valas do Balneário Samambaial, de autoria do Vereador
Ernesto Policarpo de Aquino; e da Indicação n°. 351/2013, que indica
ao Poder Executivo que seja providenciada a extensão de rede e a
instalação de iluminação pública em um trecho da Rua 340, entre os
números residenciais 196 ao 305, no Balneário Saí Mirim, de autoria
do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (1h06min55s  à
1h10min49s).  5.  INDICAÇÃO  VERBAL:  VEREADOR  ERNESTO
indica  a  manutenção  e  a  instalação  de  boca  de  lobo  em  todo  o
Município  (1h11min10s).  Indica  a  construção  de  uma  lombada  em
frente ao Sindicato Rural, no Saí Mirim (1h11min15s à 1h11min29s).
VEREADOR THOMAZ indica  o  ensaibramento  da  Rua  2560
(1h11min32s  à  1h12min29s).  VEREADOR  JEFERSON indica  a
fixação  de  placas  informativas  para  a  evitar  fazer  queimadas  e  a
proibição  de  depositar  lixo  em  terrenos  baldios  (1h12min33s  à
1h13min55s). VEREADOR GERALDO indica que se confeccione uma
Moção  de  Congratulação  aos  corretores  de  imóveis,  psicólogos,
bancários,  voluntários  e  aos  nutricionistas  (1h14min32s  à
1h16min02s).  VEREADOR DANIEL  indica que o Executivo faça um
levantamento  de  todas  as  vias  do  Município  que  estão  sem
nominação,  bem como a  instalação  de  placas  indicando  os  nomes
das  vias  públicas  (1h16min10s  à  1h17min20s).  6.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADORA MÁRCIA (1h19min02s à 1h20min15s).
PRESIDENTE convoca os vereadores para Reunião Extraordinária na
próxima  quarta-feira,  dia  28,  às  18h,  para  discussão  e  votação  do
Projeto  de  Lei  n°  51/2013,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a
elaboração da Lei Orçamentária para 1014, e dá outras providências,
do Projeto de Lei nº. 56/2013, que  altera a Lei Municipal nº 444/2013,
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que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar por operação de crédito, e do Projeto de Lei nº. 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  (1h20min18s  à  1h21min14s).  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, 26 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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