
ATA Nº 47/13 DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 28 DE OUTUBRO DE 2013.

Aos vinte e oito dias  do mês de outubro  de 2013, às 19h01min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 36ª
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° 46/2013. VEREADOR THOMAZ solicita alteração da ata, na linha 28
da  página  2,  onde  se  lê:  “...  pelo  segundo  lugar...”  leia-se  “...  pelo
terceiro lugar...”.  PRESIDENTE solicita alteração na ata na linha 25 da
página 1, onde se lê: “...  com três votos contrários...” leia-se “...  com
voto contrário dos vereadores Daniel, Ernesto e Jeferson...”. Encerrada a
discussão. Em votação  a Ata Ordinária n° 46/2013, com as alterações
solicitadas,  a  qual  foi  aprovada  (1min38s  à  3min45s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (3min55s  à
17min30s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 74/2013, que
dispõe  sobre  a  abertura  de  créditos  adicionais  suplementares  por
anulações parciais de dotações. Após, encaminha o referido projeto
de  lei  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário
(19min02s à 21min40s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei n°. 75/2013, que altera o anexo V da Lei Municipal
nº  075/2001,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  e  institui  o  Plano  de
Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério Público Municipal
e dá outras providências.  Após, encaminha o referido projeto de lei
para as Comissões Permanentes,  em regime ordinário (21min50s à
22min49s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  Complementar  n°.  04/2013,  que  altera  a  Lei  Complementar
Municipal  nº.  008/2004,  que cria  a nova estrutura  administrativa  do
Poder Executivo Municipal. Após, encaminha o referido projeto de lei
para as Comissões Permanentes,  em regime ordinário (22min58s à
24min35s). 3. ORDEM DO DIA: 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  –
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APAE,  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
70/2013,  o  qual  foi  aprovado  (24min42s  à  29min38s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei
n°.  53/2013,  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
Redação Final  ao  Projeto  de  Lei  n°.  53/2013,  a  qual  foi  aprovada,
com ausência do Vereador Daniel (30min06s à 34min26s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 68/2013, que
altera os subsídios do Prefeito e Vice–Prefeito de Itapoá (SC), e dá
outras  providências.  Em segunda discussão o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n°. 68/2013, o qual
foi  aprovado,  com voto  contrário  dos  vereadores  Daniel,  Ernesto  e
Jeferson  (34min38s  à  1h07min24s).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE
solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  da  Moção n°.  22/2013,
que  aplaude  e  congratula  os  servidores  públicos  de  Itapoá  em
comemoração  ao  dia  do  servidor  público,  em  28  de  outubro,  de
autoria de todos os vereadores. Em discussão a Moção. Encerrada a
discussão.  Em  votação  a  Moção  nº.  22/2013,  a  qual  foi  aprovada
(1h07min30s  à  1h31min05s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Moção n°. 23/2013, que aplaude e congratula as atividades
desenvolvidas  pelo  projeto  “Toque  para  o  Futuro”  e  os  resultados
esportivos conquistados no Voleibol  Infanto Juvenil  no município de
Itapoá. De autoria de todos os vereadores. Em discussão a Moção.
Encerrada a discussão. Em votação a Moção nº. 23/2013, a qual foi
aprovada  (1h31min30s  à  1h58min03s). 5.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação n°. 425/2013, que  indica ao Poder Executivo que solicite
junto à Celesc a extensão de rede elétrica e colocação de luminárias,
para  a  rua  860,  situada  em  frente  à  quadra  nº  34,  lote  nº  06,
Balneário  Jardim  Pérola  do  Atlântico,  próximo  à  Panificadora  D.
Rodolfo, de autoria das Bancadas do PSDB, PR e PP; Indicação n°.
426/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a
implantação de uma caixa de captação (boca de lobo) entre a Rua do
Peixe  e  a  Rua  Cristo  Ressuscitado,  no  Balneário  Samambaial,  de
autoria do Vereador Ernesto Policarpo de Aquino; e da Indicação n°.
427/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a
manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Travessa  Sebastião
Manoel  da  Graça,  no  Bairro  Barra  do  Saí,  de  autoria  do  Vereador
Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (1h58min30s  à  2h00min02s).  6.
INDICAÇÃO  VERBAL: VEREADOR  THOMAZ  indica  que  se
providencie  a  limpeza  da  praia  (2h01min00s  à  2hmin28s).
VEREADORA MÁRCIA indica a instalação de um ponto de ônibus na
Rua  2350,  em  frente  ao  número  440,  no  Bairro  Pontal.  Indica  a
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manutenção  da  prancha  sobre  a  ponte  no  trajeto  entre  Figueira  e
Pontal.  Indica que seja convocado o Secretário de Esportes para a
próxima  Reunião  das  Comissões,  e  que  traga  todos  os  projetos  e
quais  os  investimentos  feitos  no  Projeto  Esportivo  “Toque  para  o
Futuro” (2h01min25s à 2h03min40s). VEREADOR JEFERSON indica
que  o  Poder  Executivo  providencie  licitação  para  contratação  de
empresa para realizar limpeza na praia. Indica o Executivo Municipal
nomeie  algum  bem  público  com  o  nome  da  servidora  Miriam
Stemposki (2h04min00s à 2h05min50s). VEREADOR DANIEL sugere
que se nomeie a Casa da Cultura com o nome da servidora Miriam,
como forma de reconhecer seu trabalho no Município (2h05min51s à
2h06min00s).  VEREADOR  ERNESTO lembra  que  foi  colocado  o
nome da servidora Arlete, na Casa da Cultura. Indica  a manutenção
na  Rua  João  Batista  Velem.  Indica  o  ensaibramento  da  Rua  do
Príncipe, ao lado da cancha do Lemonie (2h06min08s à 2h07min58s).
VEREADOR THOMAZ indica a retirada dos aparelhos de ginástica ao
ar  livre  no  Bairro  do  Pontal  e  Barra  do  Saí  (2h07min43s  à
2h08min15s).  VEREADOR  DANIEL indica  a  instalação  de  novas
academias nos locais  onde estão deteriorados.  Indica que o Poder
Executivo que envie um Projeto de Lei alterando o Plano de Cargos e
Salários dos servidores municipais.  (2h08min25s à 2h09min30s).  7.
ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR  THOMAZ cede a palavra  ao
representante  do  projeto  “Toque  para  o  Futuro”  (2h09min50s  à
2h17min11s).  VEREADOR GERALDO (2h17min18s à  2h22min50s).
8.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 21h24min, 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, 28 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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