
ATA Nº 48/13 DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Aos  quatro dias  do mês de novembro  de 2013, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 37ª
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°  47/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
47/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Geraldo
(4min35s  à  5min01s).  Solicita  à  Vereadora  Márcia  que  proceda  à
leitura das correspondências (5min02s à 17min40s). 2. ENTRADA NA
CASA:  PRESIDENTE  solicita  à  Vereadora  Márcia  que  proceda  à
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  78/2013,  que  autoriza  o  Município  de
Itapoá  (SC)  a  transformar  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do
Nordeste de Santa Catarina (CIS-AMUNESC) em Consórcio Público e
ratifica  o  novo  protocolo  de  intenções  do  respectivo  Consórcio
Público.  Após, encaminha o referido projeto de lei para as Comissões
Permanentes, em regime ordinário (19min01s à 20min08s). Solicita à
Vereadora  Márcia  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei
Complementar n°. 05/2013, que altera a Lei Complementar Municipal
nº. 07/2003, que dispõe sobre as normas relativas ao Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN. Após, encaminha o referido
projeto de lei para as Comissões  Permanentes, em regime ordinário
(20min20s à 29min27s). Solicita à Vereadora Márcia que proceda à
leitura do Projeto de Lei Substitutivo nº. 05/2013 ao Projeto de Lei n°.
69/2013, que cria vagas para a Ordem dos Advogados do Brasil nos
conselhos municipais do município de Itapoá – SC. Após, encaminha
o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes, em regime
ordinário  (29min29s  à  31min00s). Solicita  à  Vereadora  Márcia  que
proceda à leitura do Projeto  de Lei  n°.  76/2013,  que declara  como
utilidade pública a “Associação de Curtidores Artesanais da Pele do
Peixe de Itapoá” no município de Itapoá. Após, encaminha o referido
projeto de lei para as Comissões Permanentes, em regime ordinário
(31min02s à 31min53s). Solicita à Vereadora Márcia que proceda à
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  77/2013,  que  declara  como  utilidade
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pública  a  “Associação  Braço  do  Norte  -  Abraço”  no  município  de
Itapoá. Após, encaminha o referido projeto de lei para as Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (32min22s  à  32min46s).  3.
ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  à  Vereadora  Márcia  que
proceda  à  leitura  do Projeto  de  Lei  n°.  52/2013, que  altera  a  Lei
Municipal nº 204/2008, que dispõe sobre o zoneamento da ocupação
e uso do solo urbano do município de Itapoá. VEREADOR CARLITO
solicita vistas ao referido projeto de lei. PRESIDENTE concede vistas
do  PLE  nº.  52/2013  ao  Vereador  Carlito  (32min57s  à  34min37s).
Solicita à Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°. 64/2013, que  altera a Lei Municipal nº. 331/2011, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  a  firmar  convênio  com a  Associação de
Proteção e Abrigo dos Animais Carentes São Francisco de Assis. Em
primeira  discussão  o  Projeto  de  Lei  n°.  64/2013.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°. 64/2013, o qual
foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Geraldo  (34min52s  à
42min25s). 4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita à Vereadora
Márcia  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  44/2013,  que
requer  que  o  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria  de  Turismo,
Meio  Ambiente  e  Cultura,  encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis
informações  acerca  da  Casa  da  Cultura,  de  autoria  do  Vereador
Carlito  Joaquim  Custódio  Junior.  Em  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº.  44/2013, o
qual  foi  aprovado,  com ausência do Vereador  Geraldo (42min33s à
45min22s).  Solicita  à  Vereadora  Márcia  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n°.  45/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,
através  do  setor  competente,  encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis
informações acerca do cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) firmado entre o Município, o Ministério Público e a Associação
de Moradores do Balneário São José, principalmente concernente à
obrigação do  Município  na questão  do  plano de  expansão da rede
elétrica do Loteamento São José (item 1.b da Clausulá Segunda do
TAC),  de  autoria  das Bancadas do PMDB e  PSC.  Em discussão o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
nº. 45/2013, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Geraldo
(45min46s à 59min08s). Solicita à Vereadora Márcia que proceda à
leitura  do  Requerimento  n°.  46/2013,  que  requer  que  o  Poder
Executivo, através do setor competente, encaminhe a esta Casa de
Leis informações sobre as providências serão tomadas com relação
aos  munícipes  que  não  têm  condições  financeiras  de  construir  as
calçadas defronte aos imóveis que foram notificados, de autoria das
Bancadas  do  PMDB  e  PSC.  Em  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº.  46/2013, o
qual  foi  aprovado,  com ausência do Vereador  Geraldo (59min25s à
1h10min26s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  à  Vereadora
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Márcia que proceda à leitura da Indicação n°. 428/2013, que  indica
ao Poder Executivo que providencie o ensaibramento e a extensão de
rede elétrica para iluminação pública na Rua Luis Egomar Olkoski, no
trajeto  entre  o  nº.  960  e  o  nº.  1000,  de  autoria  das  Bancadas  do
PMDB e PSC (1h10min28s à 1h11min05s). 6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL  indica  que  seja  estudada a  viabilidade de  se
adotar  mão  única  na  Rua  Jair  Reis  Machado,  no  trecho  entre  a
Avenida André Rodrigues de Freitas e a Avenida Ana Maria Rodrigues
de Freitas.  Indica a manutenção e a instalação de luminária na rua
1750 (1h11min18s à 1h1min30s). VEREADORA MÁRCIA solicita que
se oficie a Defesa Civil, convidando algum representante para discutir
a  questão  da  orla  do  Município.  Indica  que  se  providencie  a
fiscalização quanto à instalação de placas publicitárias (1h12min36s à
1h16min30s).  VEREADOR EDSON indica a  instalação de placa de
sinalização de  trânsito  na  esquina  da  Rua Malvina  Barbosa  com a
Rua  João  Batista  Velem (1h16min40s  à  1h17min30s).  VEREADOR
ERNESTO indica a instalação de rede de baixa tensão na rua 1300.
Indica que se confeccione uma moção de aplauso ao Conselho de
Saúde  pela  premiação  recebida  (1h17min40s  à  1h20min38s).
VEREADORA MÁRCIA indica  que  se  confeccione  uma  Moção  de
pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  Merie  Kojikovski,  que  foi  a
primeira  presidente  da  APAE de  Itapoá.  Indica  a  instalação  de  um
redutor  de  velocidade  na  Estrada  José  Alves  (1h20min44s  à
1h22min20s).  VEREADOR  CARLITO  indica a  fiscalização  e  a
colocação  de  placas  indicativas  com  peso  máximo  de  cargas
permitidas nas vias públicas pavimentadas do Município (1h22min24s
à 1h24minmin38s). VEREADOR JEFERSON comenta que iria fazer a
mesma indicação que a Vereadora Márcia fez, a respeito das placas
de  publicidade.  7.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados
os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h46min, 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, 04 de novembro 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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