
ATA Nº 38/13 DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 02 DE SETEMBRO DE 2013.

Aos dois  dias  do mês de setembro  de 2013, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 28ª
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°  36/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
36/2013,  a  qual  foi  aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°
37/2013.  Encerrada a  discussão.  Em votação  a  Ata  Extraordinária  n°
37/2013,  a  qual  foi  aprovada  (6min50s  à  7min20s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (7min24s  à
17min45s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 58/2013, que
autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa
Catarina  para  instalação  e  manutenção  de  um  sistema  de
videomonitoramento urbano composto de central e câmeras de vídeo
no município de Itapoá. Após, encaminha o referido projeto de lei para
as  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (17min48s  à
20min03s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  n°.  59/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir
crédito  adicional  especial  por  excesso  de  arrecadação.  Após,
encaminha o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes,
em regime ordinário  (20min10s  à  22min01s).  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. Após, encaminha o referido projeto de lei  para as Comissões
Permanentes,  em regime ordinário  (22min02s  à  24min01s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 61/2013, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar  por  anulação  parcial  de  dotação.  Após,  encaminha  o
referido projeto de lei  para as Comissões Permanentes,  em regime
ordinário (24min30s à 25min30s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Projeto de Lei Substitutivo n°. 03/2013 ao Projeto de Lei
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nº. 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.  Após,
encaminha o referido projeto de lei para as Comissões Permanentes,
em  regime  ordinário  (25min35s  à  27min50s).  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de Lei n°. 51/2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da  Lei  Orçamentária  para  1014,  e  dá  outras  providências.
VEREADOR  DANIEL propõe  emenda  modificativa  ao  projeto,
modificando  o  parágrafo  único  do  art.  22,  ficando  com  a  seguinte
redação: “Fica o poder legislativo autorizado à filiar-se ao IBAM e à
UVESC  (União  dos  Vereadores  do  Estado  de  Santa  Catarina).”
PRESDENTE coloca em deliberação à emenda verbal proposta pelo
Vereador Daniel, a qual foi aprovada. Em segunda discussão o PLE
51/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  PLE  n°.
51/2013, o qual foi aprovado (28min25s à 54min50s). 4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n°.  357/2013, que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja
providenciada a manutenção da Estrada do Braço do Norte,  com o
ensaibramento em alguns pontos, bem como a limpeza das valetas,
de  autoria  do  Vereador  Osni  Ocker;  Indicação  n°.  358/2013,  que
iindica ao Poder Executivo que seja providenciado o ensaibramento
da  Rua  Mariana  Michels  Borges,  no  trecho  compreendido  entre  a
esquina  da  Rua  Frontim  até  a  ligação  com  o  asfalto  da  Rua  do
Príncipe. De autoria das bancadas do PR, PP e PSDB; Indicação n°.
359/2013,  que indica ao Poder  Executivo  que seja  providenciada a
colocação  de  duas  cargas  de  saibro  na  Rua  520,  no  Balneário
Rainha,  em  frente  ao  número  827,  de  autoria  do  Vereador  Osni
Ocker;  Indicação n°.  360/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que
seja providenciado o ensaibramento da Rua Vasco Nunes Balboa, na
Barra do Saí, neste município de Itapoá-SC, de autoria das bancadas
do  PSDB,  PR  e  PP;  Indicação  n°.  361/2013,  que  indica  ao  Poder
Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento, da Rua Manoel de Arzão, nos Balneários São José I e
II, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°.
362/2013,  que indica ao Poder  Executivo  que seja  providenciada a
manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  na  Rua  Silveira,  no
Balneário Samambaial, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo de
Aquino; e da Indicação 363/2013, que indica ao Poder Executivo que
seja  providenciada  a  manutenção,  bem como o  ensaibramento,  na
Rua Raul Cordova Ramos, no Balneário Samambaial,  de autoria do
Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (54min55s  à  58min30s).  5.
INDICAÇÃO  VERBAL:  VEREADOR THOMAZ indica  que  se
providencie  a  fixação  de  faixa  de  ônibus  escolar,  nos  ônibus  que
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fazem o transporte dos alunos (58min48s à 59min25s). Solicita que a
Mesa Diretora oficie a empresa OI de telefonia, questionando quando
farão  a  ampliação  da  rede  de  ADSL  no  Município  (59min28s  à
59min58s).  Solicita  que  se  confeccione  uma Moção  de  Aplauso  ao
campeão e  ao  vice-campeão do  Campeonato  Municipal  de  Futebol
(59min59s à 1h00min10s). VEREADOR ERNESTO indica para que o
transporte  pública  atenda  o  bairro  do  Samambaial  (1h00min15s  à
1h01min08s).   VEREADOR GERALDO  solicita   que se confeccione
Moção  de  Apoio  à  Polícia  Civil  (1h01min10s  á  1h02min13s).  6.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  CARLITO  (1h03min45s  à
1h07min23s).  VEREADOR EDSON (1h07min38s  à  1h12min31s).  7.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h24min, 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, 02 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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