
ATA Nº 51/13 DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2013, às 19h05min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 40ª
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° 50/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
50/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Edson
(2min55s à 3min18s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura das
correspondências  (3min20s  à  9min01s).  2.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda
Modificativa nº. 01/2013 ao Projeto de Lei nº. 78/2013, que autoriza o
Município de Itapoá (SC) a transformar o Consórcio Intermunicipal de
Saúde  do  Nordeste  de  Santa  Catarina  (CIS-AMUNESC)  em
Consórcio  Público  e  ratifica  o  novo  protocolo  de  intenções  do
respectivo Consórcio Público. Em discussão a Emenda. Encerrada a
discussão. Em única votação a  Emenda Modificativa nº. 01/2013 ao
Projeto  de  Lei  nº.  78/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com ausência  do
Vereador  Edson  (10min7s  à  12min00s). VEREADOR  JEFERSON
solicita a inclusão da primeira votação do Projeto de Lei nº. 78/2013
na pauta da presente reunião. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento  do  Vereador  Jeferson,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Edson (12min01s à 14min30s).  VEREADORA
MÁRCIA solicita  a  inclusão  da  primeira  votação  do  Projeto  de  Lei
Substitutivo n°. 08/2013 ao Projeto de Lei n°. 75/2013, que altera a
Lei  Municipal  nº  075/2001,  que dispõe sobre o Estatuto e institui  o
Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério Público
Municipal  e  dá  outras  providências,  na  pauta  da  presente  reunião .
PRESIDENTE  coloca  em deliberação o  requerimento  da  Vereadora
Márcia,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Edson
(14min32s à 16min55s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura
da  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  Substitutivo  nº.  05/2013  ao
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Projeto  de  Lei  n°.  69/2013,  que  cria  vagas  para  a  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil  nos  conselhos  municipais  do  município  de
Itapoá – SC.  VEREADORA MÁRCIA solicita  dispensa da leitura do
projeto.  PRESIDENTE acata a solicitação da Vereadora Márcia. Em
primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira
votação o Projeto de Lei Substitutivo nº. 05/2013 ao Projeto de Lei n°.
69/2013,  o  qual  foi  aprovado  (18min06s  à  20min16s).  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  dispensa  da  leitura  do  projeto.
PRESIDENTE acata a solicitação da Vereadora Márcia.  Em primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  n°.  79/2013,  o  qual  foi  aprovado  (20min42s  à
25min10s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 80/2013, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais
suplementares  por  anulação  parcial  de  dotação.  Em  primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  n°.  80/2013,  o  qual  foi  aprovado  (25min20s  à
27min20s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 82/2013, que  denomina “Rua Emilio Fiorentino Battistella” no
município  de Itapoá.  Em primeira  discussão o  projeto.  Encerrada a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°. 82/2013, o qual
foi  aprovado  (28min15s  à  31min19s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  78/2013,  que  autoriza  o
Município de Itapoá (SC) a transformar o Consórcio Intermunicipal de
Saúde  do  Nordeste  de  Santa  Catarina  (CIS-AMUNESC)  em
Consórcio  Público  e  ratifica  o  novo  protocolo  de  intenções  do
respectivo  Consórcio  Público.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
78/2013, o qual foi aprovado (31min30s à 36min20s).  VEREADORA
MÁRCIA solicita dispensa da leitura do Projeto de Lei Substitutivo n°.
08/2013  ao  Projeto  de  Lei  n°.  75/2013.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado.
Solicita  ao Secretário que proceda à leitura somente da ementa do
Projeto de Lei Substitutivo n°. 08/2013 ao Projeto de Lei n°. 75/2013,
que altera a Lei Municipal nº 075/2001, que dispõe sobre o Estatuto e
institui o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério
Público Municipal e dá outras providências.  Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei
Substitutivo  n°.  08/2013  ao  Projeto  de  Lei  n°.  75/2013,  o  qual  foi
aprovado (36min50s à 39min09s).  Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Projeto de Lei  n°.  76/2013,  que declara como utilidade
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pública a “Associação de Curtidores Artesanais da Pele do Peixe de
Itapoá”  no  município  de  Itapoá.  Em  segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
76/2013,  o  qual  foi  aprovado  (39min40s  à  41min10s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 77/2013, que
declara  como  utilidade  pública  a  “Associação  Braço  do  Norte  -
Abraço”  no  município  de  Itapoá.  Em segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.
77/2013,  o  qual  foi  aprovado  (41min18s  à  49min26s).  3.  MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção
n°. 26/2013, que manifesta aplausos à Escolinha de Futebol Furacão
do  município  de  Itapoá  pela  participação  na  5ª  edição  da  Copa
Furação,  em  Curitiba-PR,  de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em
discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação a Moção nº.
26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (49min50s  à  1h08min10s). 4.
INDICAÇÃO VERBAL: VEREADOR ERNESTO indica a instalação de
duas faixas elevadas para pedestre na Rua Leônidas Pomer, defronte
à  Praça  do  Balneário  Rainha,  e  três  na  Avenida  Celso  Ramos,
próximas ao supermercado Manchester.  Indica a  construção de um
trapiche,  de aproximadamente 60 metros,  em frente  à  Capela  Bom
Jesus (1h09min01s à 1h11min58s). VEREADOR JEFERSON indica a
construção  de  uma  creche  em  Itapema  do  Norte  (1h12min01s  à
1h13min35s).  5.  ESPAÇO REGIMENTAL: PRESIDENTE covoca  os
vereadores para Reunião Extraordinária no dia 27 (quarta-feira),  às
19h.  VEREADOR  EDSON (1h16min54s  à  1h21min50s)  VEREADR
CARLITO (1h21min55s  à  1h24min29s).  VEREADOR  JEFERSON
(1h24min33s à 1h28min40s). VEREADORA MÁRCIA (1h28min45s à
1h37min05s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h44min, 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, 25  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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