
ATA Nº 54/13 DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

Aos  nove  dias  do mês de dezembro  de 2013, às 19h06min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 41ª
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° 51/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
51/2013, a qual foi  aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária n°
52/2013.  Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°
52/2013, a qual foi  aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária n°
53/2013.  Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°
53/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min48s  à  2min13s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min18s  à
17min24s).  2. ENTRADA NA CASA: VEREADORA MÁRCIA solicita
inclusão na pauta da entrada do Projeto de Lei nº 91/2013 (18min25s
à 19min30s). PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da
Vereadora  Márcia,  o  qual  foi aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 84/2013, que autoriza o Poder
Executivo Municipal firmar convênio com a entidade Beira Rio Esporte
Clube,  e  dá  outras  providências.  VEREADORA  MÁRCIA solicita
dispensa da leitura do projeto. 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
nº. 84/2013.  Após, encaminha o referido projeto para as Comissões
Permanentes,  em regime ordinário  (19min33s  à  21min02s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 85/2013, que
dispõe  sobre  a  abertura  de  créditos  adicionais  suplementares  por
anulação total  de dotação.  VEREADORA MÁRCIA solicita dispensa
da  leitura  do  projeto.  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
nº. 85/2013. Após, encaminha o referido projeto para as Comissões
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Permanentes,  em regime ordinário  (21min25s  à  22min26s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 86/2013, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  celebrar  convênio  com  a
Associação  Itapoaense  de  Surf.  VEREADOR  CARLITO solicita
dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento  do  Vereador  Carlito,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei
nº. 86/2013. Após, encaminha o referido projeto para as Comissões
Permanentes,  em regime ordinário  (22min35s  à  23min55s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 87/2013, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  conceder  cesta  natalina  aos
servidores  públicos  municipais,  e  dá  outras  providências.  Após,
encaminha o  referido  projeto  para as  Comissões Permanentes,  em
regime  de  urgência  (24min18s  à  25min11s).  Solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº.  88/2013, que autoriza o
Poder Executivo Municipal  a efetuar  a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento do município de Itapoá.  Após, encaminha
o  referido  projeto  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime
ordinário (25min32s à 26min50s). Solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  91/2013,  que  autoriza  o  Executivo
Municipal a firmar convênio com a Associação Lar Amigo do Idoso de
Itapoá.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  para  as  Comissões
Permanentes, em regime de urgência (27min58s à 28min45s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 89/2013, que
autoriza  o  Poder  Legislativo  Municipal  conceder  abono  natalino
pecuniário  aos  seus  servidores  públicos  municipais,  e  dá  outras
providências.  Após, encaminha o referido projeto para as Comissões
Permanentes,  em  regime  de  urgência  (29min13s  à  39min20s).  3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n°. 65/2013, que estima a
receita  e  fixa  despesa  para  o  exercício  financeiro  de  2014.  Em
primeira  discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira votação a Redação Final  ao Projeto de Lei  n°.  65/2013,  a
qual foi aprovada (30min25s à 33min39s). Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  83/2013,  que  determina
normas para a concessão de reconhecimento de utilidade pública no
município  de  Itapoá/SC  e  dá  outras  providências.  Em  primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto  de  Lei  nº.  83/2013,  o  qual  foi  aprovado  (34min01s  à
38min12s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  Complementar  n°.  04/2013,  que  altera  a  Lei  Complementar
Municipal  nº.  008/2004,  que cria  a nova estrutura  administrativa  do
Poder  Executivo  Municipal.  Em  segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei
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Complementar  n°.  04/2013,  o  qual  foi  aprovado  (38min42s  à
42min29s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 81/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a
abertura de crédito adicional suplementar  no orçamento do município
de  Itapoá-SC.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº 81/2013, o qual
foi  aprovado  (42min50s  à  45min44s). 4.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n°. 49/2013, que requer que o Poder Executivo informe
quais  as  providências  estão  sendo  tomadas  para  a  adesão  do
município  de  Itapoá  no  “Programa  Mais  Médicos”  do  Governo
Federal, de autoria das Bancadas do PSDB, PR e PP. Em discussão
o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
nº. 49/2013, o qual foi aprovado (46min11s à 52min01s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°.  50/2013, que
requer que o Poder Executivo envie algumas informações acerca do
trapiche  da  Figueira  do  Pontal,  o  qual  encontra-se  interditado,  de
autoria  das  Bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP.  Em  discussão  o
requerimento. VEREADOR JEFERSON tendo em vista não concordar
com os dois primeiros itens do referido requerimento, se abstém de
votá-lo.  PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  nº.  50/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com abstenção do
Vereador  Jeferson  (52min17s  à  1h00min48s).  5.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n°.  457/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que
providencie  a  disposição  de  uma  lombada  em  frente  à  Pousada
Parque dos Pássaros de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma
Sohn;  e  da Indicação n°.  458/2013,  que indica ao Poder  Executivo
que  providencie a manutenção e o ensaibramento na Rua 1820, de
autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn  (1h01min21s  à
1h02min07s). 6. INDICAÇÃO VERBAL: VEREADOR CARLITO indica
que o Executivo Municipal envie projeto de lei adequando os salários
dos médicos da rede pública municipal  (1h02min15s à 1h3min04s).
VEREADOR  EDSON indica  que  o  Executivo  Municipal  tome
providências  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  no  sentido  de
providenciar caixa eletrônico no bairro de Itapoá. Solicita confecção
de  Moção  de  Aplauso  para  o  time  Itapoá  Futebol  Clube,  campeão
municipal,  e  Marumbi  Futebol  Clube,  vice-campeão  municipal
(1h03min07s  à  1h05min00s).  VEREADOR  ERNESTO solicita
confecção de  Moção de  Aplauso  para  a  Liga de  Futebol  de Itapoá
(1h05min03s  à  1h05min33s).  VEREADORA MÁRCIA indica  que  o
Executivo faça melhorias na estrada que liga a Jaca até a divisa com
a  Vila  da  Glória.  Solicita  confecção  de  Moção  de  Repúdio  a  ser
encaminhada aos clubes de futebol Atlético Paranaense e Vasco da
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Gama  em  razão  dos  lamentáveis  acontecimentos  provocados  por
suas  torcidas  organizadas  na  Arena  Joinville  (1h05min36s  à
1h11min47s). VEREADOR THOMAZ indica a manutenção da Rua 40,
no  Bairro  Saí  Mirim  (1h11min51s  à  1h13min45s).  VEREADOR
GERALDO indica que o Executivo tome providências junto ao Banco
Itaú, no sentido de providenciar um posto de atendimento para Itapoá
(1h13min50s  à  1h14min50s).  VEREADOR  DANIEL indica  que  o
Executivo viabilize junto ao Governo do Estado, a construção de um
posto da Polícia Militar Rodoviária, no trevo da rodovia SC 416 e SC
417.  Indica  que  o  Executivo  estude  a  possibilidade  de  criar  um
estacionamento  na  zona  retroportária,  para  os  caminhões  das
pessoas que residem no Município  (1h14min54s à  1h22min01s).  7.
ESPAÇO REGIMENTAL: PRESIDENTE covoca  os vereadores  para
Reunião  Extraordinária  dia  11  (quarta-feira),  às  15h.  VEREADOR
DANIEL (1h28min29s  à  1h36min38s).  VEREADOR  JEFERSON
(1h36min45s  à  1h42min33s).  8.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h51min, 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, 09 de dezembro 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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