
ATA Nº 49/13 DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

Aos  onze dias  do mês de novembro  de 2013, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 38ª
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°  48/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
48/2013,  a qual  foi  aprovada, com ausência dos vereadores Edson e
Thomaz (50s à 1min40s). Justifica a ausência dos vereadores Edson
e Thomaz, que estão doentes.  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura das correspondências (1min50s à 11min25s). 2. ENTRADA NA
CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei n°. 79/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal
aderir ao Programa Badesc Cidades II e tomar empréstimo junto ao
Badesc  –  Agência  de  Fomento  de  Santa  Catarina  S/A e  dá  outras
providências.  VEREADORA MÁRCIA solicita  a  dispensa  da  leitura
dos projetos que estão entrando na Casa.  PRESIDENTE coloca em
deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do Projeto de
Lei  n°.  79/2013.  Após,  encaminha o  referido  projeto  de lei  para as
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (13min01s  à
14min20s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do
Projeto de Lei n°. 80/2013, que dispõe sobre a abertura de créditos
adicionais  suplementares  por  anulação  parcial  de  dotação.  Após,
encaminha o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes,
em regime ordinário  (14min30s  à  16min01s).  Solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei n°. 81/2013, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito
adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  de  Itapoá-SC.
Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (16min04s  à  17min20s).  3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário 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
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urbano do município de Itapoá e do Relatório de Vistas do Vereador
Carlito.  Em  primeira  discussão  o  Projeto  de  Lei  n°.  52/2013.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
52/2013, o qual foi aprovado, com ausência dos vereadores Edson e
Thomaz (18min17s à 42min48s). 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.  Em  primeira  discussão  o  Projeto  de  Lei  n°.  74/2013.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
74/2013, o qual foi aprovado, com ausência dos vereadores Edson e
Thomaz (42min50s à 45min25s). Solicita ao Secretário 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  segunda  discussão  o  Projeto  de  Lei  n°.
64/2013. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Lei  n°.  64/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com  abstenção  do  Vereador
Daniel  e  ausência  dos  vereadores  Edson  e  Thomaz  (45min47s  à
49min59s). 4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n°. 47/2013, que requer que o
Poder Executivo, através do setor competente, envie à esta Casa de
Leis informações quanto ao andamento do levantamento referente à
Indicação nº. 336/2013, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo de
Aquino.  Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em
votação  o  Requerimento  nº.  47/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência dos vereadores Edson e Thomaz (50min10s à 56min48s).
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.
48/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor
competente,  encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis  os  seguintes
documentos: Cópia do processo licitatório nº. 98/2013 – Tomada de
preço nº. 06/2013 – capa a capa; Cópia do projeto parte integrante da
licitação acima – Projeto arquitetônico, Memorial Descritivo, planilhas
orçamentárias  e  quantitativas;  Cópia  do  Projeto  Arquitetônico,
memorial descritivo e planilhas orçamentária e quantitativo da Praça
do Balneário Itapoá, de autoria do Vereador Carlito Joaquim Custódio
Júnior. Em discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
votação o Requerimento nº.  48/2013, o qual foi  aprovado, com  dos
vereadores  Edson  e  Thomaz  (56min56s  à  59min27s).  5.  MOÇÃO:
solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  da  Moção n°.  24/2013,
que  aplaude  e  congratula  o  Conselho  de  Saúde,  a  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  as  autoras  do  projeto  “Estrutura  de  Apoio
Contínuo à Gestão de Saúde Municipal”, Sra. Susinei Schultz e Sra.
Simone  Dias  Fernandes  de  Souza,  de  autoria  de  todos  os
vereadores.  Em  discussão  a  Moção  nº.  24/2013.  Encerrada  a
discussão.  Em votação  a  Moção  nº.  24/2013,  a  qual  foi  aprovada,
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com  ausência  dos  vereadores  Edson  e  Thomaz  (59min30s  à
1h12min58s).  VEREADORA  MÁRCIA solicita  que  a  Moção  nº.
25/2013,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  Marie
Kojikovski,  cidadã  itapoaense,  de  autoria  de  todos  os  vereadores,
seja  sobrestada  para  a  próxima  Reunião  Ordinária,  já  que  os
familiares da senhora Merie não puderam comparecer à reunião de
hoje.  PRESIDENTE  acata  a  solicitação  da  Vereadora  Márcia
(1h12min59s à 1h13min25s).  6.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita
ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n°. 446/2013, que
indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção, bem como
o ensaibramento, da Rua 1990, no Balneário Palmeiras, de autoria do
Vereador Ernesto Policarpo de Aquino (1h13min26s à 1h14min20s).
7. INDICAÇÃO  VERBAL: VEREADORA  MÁRCIA  solicita  que  se
oficie o Coordenador da Defesa Civil de Itapoá e o Coordenador da
Defesa  Civil  Regional  da  SDR,  solicitando  que  compareçam  na
Reunião  das  Comissões  do  dia  19  de  novembro,  para  que
apresentem  quais  as  providências  que  estão  sendo  tomadas  com
relação  à  orla  do  Município (1h14min30s  à  1h15min40s).
VEREADOR  GERALDO indica  que  a  praça  que  está  sendo
construída  no  Balneário  Rainha  receba  o  nome  do  Senhor  Vilmar
Kohler  (1h15min45s  à  1h16min30s).  8.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR  ERNESTO cede  a  palavra  à  servidora  Simone  Dias
Fernandes,  para  falar  a  respeito  do  projeto  “Estrutura  de  Apoio
Contínuo à Gestão de Saúde Municipal” (1h17min45s à 1h21min18s).
VEREADOR  DANIEL (1h22min02s  à  1h26min38s).  VEREADOR
JEFERSON declina da palavra.  9. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h33min, 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, 11 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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