
ATA Nº 44/13 DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 14 DE OUTUBRO DE 2013.

Aos quatorze  dias  do mês de outubro  de 2013, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 34ª
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°  43/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
42/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min59s  à  2min20s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min20s  à
14min30s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 72/2013, que
prorroga o prazo de vigência do Programa de Recuperação Fiscal –
Refis  2013. Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência  (14min55s  à
20min01s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 73/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar
financiamento  junto  à  Caixa  Econômica  Federal,  e  dá  outras
providências. Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência  (20min10s  à
26min15s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  da  Subemenda  Modificativa  nº.  01/2013  à
Emenda Modificativa nº. 01/2013 ao Projeto de Lei n°. 53/2013, que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial
por  anulação  parcial  de  dotação.  Em  discussão  a  Subemenda.
Encerrada a discussão. Em única votação a  Subemenda Modificativa
nº. 01/2013 à Emenda Modificativa nº. 01/2013 ao Projeto de Lei n°.
53/2013,  a  qual  foi  aprovada  com  dois  votos  contrários  (27min  à
34min02s).  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.
VEREADOR  CARLITO solicita  vistas  ao  parecer.  PRESIDENTE
coloca em deliberação o pedido de vistas do Vereador Carlito, o qual
foi aprovado.  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.
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458/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá
para  o  período  de  2014  a  2017.  Em primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
60/2013,  o  qual  foi  aprovado  (35min10s  à  39min27s).   Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 67/2013, que
denomina  nome  de  rua:  “Estrada  Água  Branca”.  Em  primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  n°.  67/2013,  o  qual  foi  aprovado  (39min55s  à
42min15s). 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. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o  Projeto de Lei
n°. 71/2013, o qual foi aprovado (43min03s à 55min38s).  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.  Em  segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o
Projeto  de  Lei  n°.  63/2013,  o  qual  foi  aprovado  (55min40s  à
1h00min10s).  VEREADOR THOMAZ solicita  a inclusão da segunda
votação do Projeto de Lei n°. 71/2013 na pauta da presente reunião.
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  vereador
Thomaz,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao Secretário  que proceda à
leitura do Projeto de Lei n°. 71/2013. Em segunda discussão o PLL
nº. 71/2013. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto
de Lei n°. 71/2013, o qual foi aprovado (1h00min20s à 1h04min30s).
4. MOÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura
da  Moção  de  Aplausos  n°.  21/2013,  que  aplaude  e  congratula  a
equipe do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil das cidades de São
Francisco  do  Sul,  Itapoá,  Garuva,  Joinville  e  demais  cidades  que
ajudaram no combate ao incêndio químico no depósito de fertilizantes
com produtos químicos na cidade de São Francisco do Sul, de autoria
de  todos  os  vereadores.  Em  discussão  a  Moção.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  a  Moção  nº.  21/2013,  a  qual  foi  aprovada
(1h07min01s à  1h17min15s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita
ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n°. 406/2013, que
indica ao Poder Executivo que solicite, junto à COPEL-PR, a retirada
dos postes caídos na vala localizada ao lado da Rodovia PR-808, no
trecho entre o Posto da Polícia-PR e Rio Say Guaçu, divisa com o
Estado de Santa Catarina, de autoria das Bancadas do PSDB, PR e
PP  (1h17min48s  à  1h08min59s).  6. INDICAÇÃO  VERBAL:
VEREADOR THOMAZ indica manutenção da vala ao lado do campo
de futebol do Pontal. Indica a manutenção da via defronte à igreja do
Pontal. Indica, por fim, a recuperação das pedras em frente ao posto
de  salva-vidas  próximo  ao  Nil's  (1h019min25s  à  1h20min31s).
VEREADOR DANIEL indica o ensaibramento da Rua Nossa Senhora
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Aparecida,  nas  proximidades  da  casa  nº  1616.  Indica  o
ensaibramento  da  Rua  2010,  próximo  à  Gol  Terraplanagem
(1h20min40s  à  1h20min40s).  VEREADOR  GERALDO indica  a
extensão de  rede  e  colocação de  lâmpadas na  Rua José  da  Silva
Pacheco  (1h20min55s  à  1h22min10s).  VEREADOR  JEFERSON
indica a instalação de dois chuveiros ecológicos, um próximo ao Farol
e  o  outro  no Trapiche do  Pontal.  Indica  o  fornecimento gratuito  de
vale  transporte  para  os  salva-vidas.  Indica,  também,  a  reforma  e
revitalização do  trapiche  do  Pontal  (1h23min16s  à  1h25min12s).  7.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADORA  MÁRCIA (1h26min10s  à
1h39min32s). 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, 14  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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