
ATA Nº 39/13 DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 09 DE SETEMBRO DE 2013.

Aos nove dias do mês de setembro de 2013, às 19h, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 29ª 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° 38/2013.
Encerrada a discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 38/2013, a qual
foi aprovada (2min50s à 3min03s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura das correspondências (3min10s à 12min20s).  2. ENTRADA
NA CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei Complementar n°. 03/2013, que dispõe sobre a taxa
de  prestação  de  serviços  ambientais.  Após,  encaminha  o  referido
projeto de lei para as Comissões Permanentes, em regime ordinário
(15min54s à 17min37s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei Complementar Substitutivo nº. 04/2013 ao Projeto
de  Lei  Complementar  n°.  01/2013,  que  altera  a  Lei  Complementar
Municipal n°. 005/2003, que institui o Código de Obras do Município
de  Itapoá,  e  dá  outras  providências.  Após,  encaminha  o  referido
projeto de lei para as Comissões Permanentes, em regime ordinário
(18min20s à 19min23s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei n°. 62/2013, que declara como utilidade pública a
“Associação  Itapoaense  de  Surf  –  A.I.S.”  no  município  de  Itapoá.
Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (19min55s  à  21min12s).  3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do  Parecer Contrário da Comissão de Orçamento e Finanças
ao  Projeto  de  Lei  n°.  53/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação  parcial  de
dotação.  VEREADORA  MÁRCIA solicita  vistas  ao  Projeto.
PRESIDENTE concede  vistas  do  Projeto  à  Vereadora  Márcia.
VEREADOR DANIEL diz que não cabe pedido de vistas no Projeto, já
que  o  que  esta  na  pauta  é  o  Parecer  Contrário  da  Comissão  de
Orçamento  e  Finanças.  VEREADORA  MÁRCIA esclarece  que  o
pedido  de  vistas  é  para  a  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças
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apresentar emendas ao projeto, bem como para alterar o Parecer da
Comissão.  PRESIDENTE mantem a concessão ao pedido de vistas
(21min20s à 33min01s).  4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  39/2013,
que requer que o Poder Executivo informe a esta Casa de Leis sobre
a  situação  em  que  se  encontra  o  processo  licitatório  acerca  do
transporte  público  municipal,  tendo  em vista  que  o  contrato,  então
vigente,  venceu  no  mês  de  julho  do  corrente  ano,  de  autoria  do
Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino.  Em  discussão  o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
nº 39/2013, o qual foi aprovado (33min05s à 39min30s). 5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção
de Aplausos n°. 16/2013, que parabeniza e congratula as equipes de
futebol  que  se  sagraram  Campeã  e  Vice-Campeã  no  Campeonato
Municipal de Futebol no município de Itapoá/SC, de autoria de todos
os vereadores.  Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em
votação  a  Moção  nº  16/2013,  a  qual  foi  aprovada  (39min45s  à
49min09s). 6.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  da  Indicação  n°.  366/2013,  que  indica  ao  Poder
Executivo  que  seja  providenciada  a  realização  de  uma  análise  da
água acumulada na vala a céu aberto, a qual encontra-se localizada
em  frente  à  quadra  26,  no  Balneário  São  José,  de  autoria  das
bancadas do PSDB, PR e PP; Indicação n°. 367/2013, que indica ao
Poder  Executivo  que  seja  providenciada  a  abertura,  bem  como  o
ensaibramento, de um trecho da Rua Felipe Schmidt,  entre as ruas
580  e  590,  no  Balneário  Cambijú,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto
Policarpo  de  Aquino;  e  da  Indicação  n°.  368/2013,  que  indica  ao
Poder Executivo que seja providenciada a implantação de manilhas
em frente ao lote 4, da quadra 24, na Rua Mergulhão, no Balneário
São  José  II,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino
(49min15s  à  52min39s).  7.  INDICAÇÃO  VERBAL:  VEREADORA
MÁRCIA indica o ensaibramento da Rua Manoel Ribas, na Barra do
Saí, nas proximidades da Sorveteria Fofoka (53min05s). VEREADOR
DANIEL indica que se confeccione uma Moção de Repúdio à votação
da  Câmara  dos  Deputados,  que  rejeitou  a  cassação  do  Deputado
Natan Donadon (53min30s).  VEREADOR JEFERSON solicita que se
oficie  a  Prefeitura  marcando  uma  reunião  com  a  empresa  Itapoá
Saneamento (54min45s). VEREADOR THOMAZ indica a manutenção
da Rua 2560, no Balneário Pontal. Indica, ainda, a realização de um
estudo para a instalação de rampas para acesso de embarcações na
localidade  do  Pontal  (56min05s).  VEREADOR  ERNESTO indica  a
manutenção  nas  bocas  de  lobo  localizadas  na  esquina  da  Rua
Manoel de Arzão com a Avenida José da Silva Pacheco (57min15s).
8.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
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presente Reunião Ordinária, às 19h59min, 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, 09 de setembro 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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