
ATA Nº 43/13 DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 07 DE OUTUBRO DE 2013.

Aos sete  dias  do mês de outubro  de 2013, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 33ª
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°  42/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
42/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min39s  à  1min55s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min01s  à
17min50s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 70/2013, que
altera a Lei Municipal nº. 007/2005, que autoriza o Poder Executivo a
firmar  convênio  com  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais – APAE, e dá outras providências. Após, encaminha o
referido projeto de lei para as Comissões Permanentes, em regime de
urgência (18min17s à 20min01s).  Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Projeto de Lei  n°.  71/2013,  que declara como utilidade
pública  a  “Associação  Espaço  Shekinah”  no  município  de  Itapoá.
Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (20min20s  à  22min48s).  3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Projeto de Lei n°. 63/2013, que autoriza o Poder Executivo
Municipal  a  celebrar  convênio  com  a  Associação  de  Catadores  e
Carroceiros  de  Itapoá.  VEREADORA MÁRCIA solicita  dispensa  da
leitura  do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o
requerimento da Vereadora Márcia,  o qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei
n°. 63/2013. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em primeira votação o projeto  de Lei  63/2013,  o  qual  foi  aprovado
(22min50s à 28min34s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do  Projeto  de  Lei  n°.  61/2013,  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  nº.  61/2013,  o  qual  foi  aprovado
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(28min40s à 34min35s).  4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 42/2013, que
requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,
encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis  informações  sobre  o  Trapiche  do
Pontal, de autoria das Bancadas do PSDB, PR e PP. Em discussão o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
nº. 42/2013, o qual foi aprovado (34min40s à 39min401s) . 5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção
de  Pesar  n°.  19/2013,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  do
Senhor José Venâncio do Rosário, cidadão de Itapoá, de autoria de
todos os vereadores (39min05s à 46min55s).  Solicita  ao Secretário
que  proceda  à  leitura  da  Moção  de  Aplausos  n°.  20/2013,  que
aplaude e congratula a Equipe de Trilheiros Italama, pelo 6° Encontro
de  Trilheiros  Italama,  de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em
discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação a Moção nº.
20/2013,  a  qual  foi  aprovada  (47min15s  à  1h02min45s).  6.
INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  da  Indicação  n°.  391/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo
providencie  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua
Guaivira,  no  Balneário  Jardim  da  Barra,  de  autoria  do  Vereador
Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (1h03min01s  à  1h03min43s).  7.
INDICAÇÃO VERBAL: VEREADOR DANIEL indica a manutenção da
Avenida José da Silva Pacheco, no trecho entre o posto Miranda até
a  Av.  Celso  Ramos  (1h03min46s  à  1h04min39s).  VEREADOR
ERNESTO indica  a  manutenção  da  Rua  João  Maria  Vianei,  onde
existe um buraco. Indica a construção de um ponto de ônibus entre as
ruas  1200  e  1210,  no  Balneário  Verdes  Mares.  Ainda,  indica  a
manutenção do início da Avenida Celso Ramos, local  onde tem um
grande buraco no asfalto (1h04min42s à 1h05min50s).  VEREADOR
EDSON  indica  manutenção  dos  ares-condicionados,   cobertura  na
área de lazer e colocação de dois toldos na Escola Pequeno Aprendiz
(1h05min52s  à  1h06min26s).  VEREADOR  DANIEL  indica  a
instalação de um redutor  de velocidade na Avenida Dra.  Zilda Arns
Neumann, no final do Balneário Paese (1h06min30s à 1h07min15s).
VEREADORA  MÁRCIA indica  ensaibramento  ou  instalação  de
bloquetes na rua da Paz  (1h08min25s à 1h08min48s).  VEREADOR
THOMAZ concorda com a indicação de instalação de ponto de ônibus
feita pelo vereador Ernesto (1h08min50s à 1h09min50s). VEREADOR
JEFERSON indica  a  manutenção  de  toda  a  extensão  da  Rua  do
Peixe (1h09min51s à 1h10min11s).  VEREADOR GERALDO indica a
manutenção da rua em frente a quadra 59 do Balneário Brasília, onde
existe  um  buraco  e  quando  chove  forma-se  um  lago  impedindo  o
transito  de  veículos  (1h10min15s  à  1h11min27s).  VEREADOR
CARLITO indica  manutenção  de  todos  os  pontos  de  ônibus  do
Município. Indica, ainda, a instalação de boca de lobo no portão da
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Escola  Frei  Valentim  (1h11min31s  à  1h13min10s).  VEREADOR
GERALDO indica  a  instalação  de  um  redutor  de  velocidade  no
balneário  Cambijú  (1h13min18s  à  1h14min41s).  VEREADOR  OSNI
indica ensaibramento do terreno onde será construído o barracão da
Associação  de  Catadores  de  Carroceiros  de  Itapoá.  Indica  que  se
providencie  aterramento  no  terreno  da  creche  da  Barra  do  Saí
(1h14min50s  à  1h16min13s).  8.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h27min, 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, 07 de outubro 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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