
ATA Nº 46/13 DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

Aos vinte e um dias  do mês de outubro  de 2013, às 19h01min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 35ª
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°  44/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
44/2013,  a  qual  foi  aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  nº
45/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em votação  a  Ata  Extraordinária  nº
45/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min59s  à  2min58s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (3min  à
10min20s).  2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  do Parecer  Contrário  ao  Projeto  de  Lei  n°.
68/2013, que altera os subsídios do Prefeito e Vice–Prefeito de Itapoá
(SC),  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  o  parecer.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Parecer  Contrário  ao
Projeto de Lei n°. 68/2013, o qual foi rejeitado por cinco votos contra
três  (11min10s  à  15min20s).  VEREADORA  MÁRCIA solicita  a
inclusão, na pauta desta reunião, da primeira votação do Projeto de
Lei n°. 68/2013. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento
da  Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  aprovado,  com  voto  contrário  do
Vereador  Daniel.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto  de  Lei  n°.  68/2013.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
68/2013, o qual foi aprovado, com três votos contrários (15min30s à
35min58s).  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 a Redação Final  ao Projeto de Lei  n°.  53/2013,  a
qual foi aprovada (35min55s à 39min46s).  Solicita ao Secretário que
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 60/2013, que altera os anexos
II  e  III,  da  Lei  Municipal  nº.  458/2013,  que  dispõe  sobre  o  Plano
Plurianual do município de Itapoá para o período de 2014 a 2017. Em
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segunda  discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em segunda
votação o Projeto de Lei n°. 60/2013, o qual foi aprovado (36min50s à
42min28s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 67/2013, que denomina nome de rua: “Estrada Água Branca”.
Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
segunda  votação o  Projeto de Lei n°. 67/2013, o qual foi aprovado
(42min35s à 47min35s).  3. REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  43/2013,
que requer que o Poder Executivo, através do Departamento de Meio
Ambiente,  encaminhe a esta  Casa de Leis  informações,  bem como
cópias  do  laudo  de  vistoria  e  infrações  (se  houver),  acerca  da
denúncia efetuada no dia 03 de junho de 2013, na reunião do CEAI
(Centro de Engenheiros e Arquitetos de Itapoá) em relação ao imóvel
construído  na  Rua  Leopoldo  Springel,  nas  margens  do  Rio
Mendanha, de autoria do Vereador Carlito Joaquim Custódio Júnior.
VEREADOR CARLITO solicita a retirada do requerimento (47min40s
à  48min50s).  4.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da Indicação n°. 416/2013, que  indica ao Poder
Executivo que providencie a disposição de uma lombada na Rua 800,
em frente ao nº 1336, Lote 03,  Quadra 08,  no Balneário São José,
neste Município, de autoria das Bancadas do PSDB, PR e PP; e da
Indicação  n°.  417/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que
providencie a disposição uma lombada em frente ao lote 19, Quadra
07,  residência  de  nº  60,  no  Jardim  Pérola  do  Atlântico,  neste
município  de  Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas do  PSDB,  PR e  PP
(47min40s  à  48min50s).  5. INDICAÇÃO  VERBAL: VEREADOR
THOMAZ propõe uma Moção de Aplauso às atletas do vôlei feminino
de Itapoá pelo segundo lugar em competição realizada no Município
de  Irati  (50min  à  50min28s).  VEREADOR  CARLITO propõe  uma
Moção de Aplauso aos Servidores Públicos da União,  do Estado e,
principalmente,  aos  Servidores  Públicos  Municipais  (50min30s  à
51min30s).  VEREADORA  MÁRCIA indica  a  troca  da  prancha  de
madeira sobre a ponte do Rio Pequeno, na ligação entre a Figueira e
o  Pontal (51min40s  à  52min10s).  VEREADOR  EDSON indica  a
manutenção no asfalto da Rua João Horácio Vieira, no trecho próximo
à  Loja  Maçônica  Pedra  da  Fraternidade (52min20s  à  53min26s).
VEREADOR  ERNESTO indica  a  manutenção  da  Rua  Tatu  Bola,
defronte à BRASMAR (53min30s à 53min58s).  VEREADOR DANIEL
indica a instalação de dois bueiros e o ensaibramento em toda a via
de  acesso  à  Comunidade  1º  de  Julho  (54min01s  à  55min18s).
VEREADOR  GERALDO indica  a  instalação  de  uma  lombada  e  a
fixação de placa de “PROIBIDO ESTACIONAR” em frente aos lotes
01 e 13 na Gleba Um. Indica, também, a manutenção e a reposição
de  placas  de  sinalização  nas  ruas  do  Município  (55min20s  à
56min50s).  VEREADOR  DANIEL indica  o  manilhamento  do
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cruzamento  da  Rua  Cândido  Lopes  com  a  Avenida  Saí  Mirim,  na
Barra  do  Saí  (56min58s  à  57min35s). 6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR   DANIEL (57min45s  à  1h03min50s).  7.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h05min, 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, 21 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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