
ATA Nº 40/13 DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 16 DE SETEMBRO DE 2013.

Aos dezesseis  dias  do mês de setembro  de 2013, às 19h, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 30ª
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°  39/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
39/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min30s  à  1min40s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min45s  à
11min52s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  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. Após, encaminha o
referido projeto de lei  para as Comissões Permanentes,  em regime
ordinário (12min29s à 14min32s). 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. Após, encaminha o referido projeto de lei para as
Comissões Permanentes,  em regime ordinário  (14min45s à 16min).
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.
65/2013,  que  estima  a  receita  e  fixa  despesa  para  o  exercício
financeiro de 2014. Após, encaminha o referido projeto de lei para as
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (16min35s  à
18min00s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que proceda à leitura da Emenda Modificativa nº. 01/2013, Emenda
Aditiva nº. 02/2013 e Emenda Aditiva nº. 03/2013 ao Projeto de Lei
n°.  53/2013,  que autoriza o Poder  Executivo Municipal  abrir  crédito
adicional especial por anulação parcial de dotação. Em discussão as
três emendas. Encerrada a discussão. Em votação as três emendas,
as  quais  foram  aprovadas  (23min01s  à  25min35s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 62/2013, que
declara  como utilidade pública  a  “Associação Itapoaense de Surf  –
A.I.S.”  no  município  de  Itapoá.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
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Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
62/2013,  o  qual  foi  aprovado  (25min55s  à  31min48s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Substitutivo  n°.
03/2013 ao Projeto de Lei n°. 54/2013, que altera a Lei Municipal nº
155/2003,  que  dispõe  sobre  a  estruturação  do  plano  de  cargos  e
carreiras  do  Poder  Executivo  do  município  de  Itapoá,  estabelece
normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos
e dá outras providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada
a discussão.  Em primeira  votação o  Projeto  de  Lei  Substitutivo  n°.
03/2013 ao Projeto de Lei n°. 54/2013, o qual foi aprovado (32min08s
à  39min).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  da  Moção  de  Apoio  n°.  17/2013,  que  manifesta
apoio  aos  membros  efetivos  da  Polícia  Civil  de  Itapoá,  por
trabalharem  com  salários  defasados  e  em  número  reduzido  de
pessoal, fato este que não acompanha o desenvolvimento da Cidade,
bem  como  o  crescimento  da  violência,  de  autoria  de  todos  os
vereadores.  Em  discussão  a  Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em
votação  a  Moção  nº.  17/2013,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  à
Secretaria  da  Casa  que  encaminhe  uma  cópia  à  Secretaria  de
Segurança  Pública  de  Santa  Catarina  (39min16s  à  55min35s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de Repúdio n°.
18/2013 , que manifesta repúdio à votação da Câmara dos Deputados
que rejeitou a cassação do mandato do Deputado Natan Donadon,
condenado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  estando  preso  no
Complexo  Penitenciário  da  Papuda/DF,  de  autoria  de  todos  os
vereadores.  Em  discussão  a  Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em
votação  a  Moção  nº.  18/2013,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  à
secretaria  da  Casa  que  encaminhe  uma  cópia  à  Câmara  dos
Deputados  Federais  (56min00s  à  1h01min30s).   5.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n°.  374/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja
providenciada  a aquisição de um terreno na Barra do Saí  para ser
utilizado como garagem da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, de autoria do Vereador Edson da Cunha Speck; Indicação
n°. 375/2013, que indica ao Poder Executivo que seja providenciada a
disposição  de  02  placas  de  PROIBIDO  ESTACIONAR,  em  uma
distância de 25 metros uma da outra, e outra placa de EXCLUSIVO
PARA ÔNIBUS ESCOLAR em frente ao portão da Pré-Escola Gente
Feliz, em Itapoá, de autoria do Vereador Edson da Cunha Speck; e da
Indicação n°.  376/2013,  que indica ao Poder  Executivo  que solicite
junto  à  CELESC  a  ampliação  da  rede  de  energia  elétrica  e  a
instalação  de  luminárias  em frente  ao  Edifício  Samara,  próximo ao
Rancho da Tia Cida, na Avenida Beira Mar III, em frente à quadra 47,
no  Balneário  Paese,  de  autoria  das  bancadas do  PSDB,  PR e  PP
(1h01min55s à 1h03min10s). 6. INDICAÇÃO VERBAL: VEREADORA
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MÁRCIA  indica  o  reaproveitamento  dos  bloquetes  retirados  das
avenidas que receberão pavimentação asfáltica para a instalação em
dois  trechos:  entre  a  Av.  Zilda  Arns  e  Av.  Ana Maria  Rodrigues  de
Freitas,  e na ligação entre a Av.  João Horácio Vieira e a Av.  1.580
(1h03min17s).  VEREADOR  ERNESTO indica  a  instalação  de
manilhas na Rua do Peixe, em frente à casa nº 1275 (1h06min00s).
VEREADOR  JEFERSON indica  pavimentação  asfáltica  na
continuação  da  Av.  Zilda  Arns  e  na  Av.  João  Horácio  Vieira
(1h10min10s).  VEREADOR DANIEL indica o ensaibramento da Rua
640,  bem  como  da  Rua  500 (1h10min55s).  7.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  OSNI (1h14min52sà  1h30min00s)  8.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 19h59min, 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, 16 de setembro 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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