
ATA Nº 60/14 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

Aos  três  dias  do mês de fevereiro  de 2014, às 19h05min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 1ª
Reunião Ordinária do 2º 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° 56/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
56/2013, a qual foi  aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária n°
57/2013.  Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°
57/2013, a qual foi  aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária n°
58/2014.  Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°
58/2014, a qual foi  aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária n°
59/2014.  Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°
59/2014,  a  qual  foi  aprovada  (5min21s  à  5min46s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (5min50s  à
27min28s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR JEFERSON solicita
a inclusão do Projeto de Lei nº 08/2014, que institui o Plano Municipal
de  Saneamento  Básico  -  na  área  de  manejo  de  águas  pluviais  e
drenagem urbana no município de Itapoá/SC, e do Projeto de Lei nº
09/2014, que Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico – na
área  de  limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos,  incluindo  o
Plano  Municipal  de  Gestão  Integrada  de  Resíduos  Sólidos  no
município de Itapoá/SC, na pauta da presente reunião. PRESIDENTE
acata o requerimento do Vereador Jeferson (29min19s à 29min28s).
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº.  01/2014,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº.
05/2003, que institui o Código de Obras do Município de Itapoá e dá
outras  providências  (29min33s  à  30min56s).  Solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei  Complementar nº.  02/2014,
que  cria  o  cargo  de  Educador  Social,  de  provimento  temporário  e
sujeito  à  regime  estatutário  especial,  e  dá  outras  providências
(30min58s à 32min05s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
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do Projeto de Lei nº. 03/2014, que altera a Lei Municipal nº. 215/2003,
e  dá  outras  providências  (32min07s  à  32min58s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 04/2014, que
altera  a  Lei  Municipal  nº.  116/2002,  e  dá  outras  providências
(33min00s à 34min01s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei  nº.  05/2014, 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  (34min03s  à
35min30s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº. 06/2014, que altera o anexo 12, da Lei Municipal nº. 470/2013,
que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária
para 2014 e dá outras providências (35min35s à 36min50s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 07/2014, que
revoga o inciso VIII, do artigo 26, da Lei Municipal nº. 071/1994, que
institui o Código Tributário Municipal (36min56s à 38min08s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 08/2014,  que
institui o Plano Municipal de Saneamento Básico - na área de manejo
de  águas  pluviais  e  drenagem  urbana  no  município  de  Itapoá/SC
(38min12s à 40min10s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do  Projeto  de  Lei  nº  09/2014,  que  institui  o  Plano  Municipal  de
Saneamento  Básico  –  na  área  de  limpeza  urbana  e  manejo  de
resíduos sólidos, incluindo o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos no município de Itapoá/SC (40min13s à 41min40s).
Após,  encaminha  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  01/2014,  o
Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  02/2014,  o  Projeto  de  Lei  nº.
03/2014, o Projeto de Lei nº. 04/2014, o Projeto de Lei nº. 05/2014, o
Projeto de Lei nº. 06/2014, o Projeto de Lei nº. 07/2014, o Projeto de
Lei  nº.  08/2014 e o  Projeto  de Lei  nº.  09/2014 para as Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  01/2014,  que  denomina  a
“Avenida  Rosa  Linda  Reis  Correia”  no  município  de  Itapoá.  Após,
encaminha o  referido  projeto  para as  Comissões Permanentes,  em
regime ordinário  (41min50s à  43min29s).  3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL indica que o Executivo Municipal providencie a
construção de um redutor de velocidade na Av. das Margaridas, entre
a Av. Celso Ramos e a Rua do Príncipe. Indica a limpeza da areia na
ciclovia  em  toda  a  extensão  da  Av.  Celso  Ramos,  Rua  das
Margaridas,  Av.  Zilda  Arns  e  Av.  João  Horácio  Vieira.  Indica
manutenção  do  cruzamento  da  Rua  650  com  a  Rua  José  Virgilio
Zanin,  no  Balneário  Brasília  (43min  40s  à  44min48s).  VEREADOR
THOMAZ indica  a  retirada  de  um poste  que  se  encontra  caído  há
mais de trinta dias na Av. Brasil, próximo ao número 4.744. Sugere a
criação de uma comissão especial do Poder Legislativo para fiscalizar
as obras de construção da Escola Municipal do Pontal e solicita sua
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inclusão  na  comissão.  Solicita  a  convocação  da  empresa  Itapoá
Saneamento para explicações sobre o abastecimento de água, uma
vez  que  o  Pontal  continua  sem  água  (44min53s  à  45min56s).
VEREADOR  DANIEL solicita  que  se  oficie  a  Transita  solicitando
esclarecimentos quanto ao não cumprimento do itinerário até o ponto
final,  no  Bairro  da  Figueira  (45min57s  à  46min37s).  VEREADORA
MÁRCIA  complementa a sugestão do Vereador Thomaz, para que a
comissão  sugerida  fiscalize  também  todas  as  obras  nas  escolas
municipais (46min38s à 47min35s).  VEREADOR ERNESTO indica a
construção  de  um  redutor  de  velocidade  no  Balneário  Itapoá,  nas
imediações  do  Continental  e  da  panificadora,  e  outro  na  Rua  do
Príncipe, próximo ao número 1.964. Indica a limpeza da boca-de-lobo
localizada  na  Rua  da  Graça,  esquina  com  a  Travessa  da  Graça.
Indica que se providencie o acesso do transporte público aos bairros
mais distantes ainda não servidos pelos ônibus, como por exemplo no
Verdes  Mares,  no  Samambaial,  no  São  José  e  na  Vila  Nazaré
(47min37s  à  49min03s).  VEREADOR GERALDO indica  a  extensão
da rede de baixa tensão e iluminação da Rua 1.300 que dá acesso ao
Balneário  Verdes  Mares  (49min06s  à  50min25s).  VEREADOR
CARLITO indica a que o Poder Executivo  fiscalize o contrato com a
empresa coletora de lixo, já que a coleta está sendo mal feita e com
número  insuficiente  de  veículos.  Indica  que  o  Poder  Executivo
organize  e  atualize  as  informações  no  novo  site da  Prefeitura
(50min29s  à  51min53).  VEREADOR  ERNESTO sugere  que  seja
convocado o presidente da SURBI para prestar esclarecimentos com
relação  à  coleta  de  lixo  (51min  54s  à  52min21s) 4.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADORA  MÁRCIA  comunica  que  a  próxima
Reunião  das  Comissões  será  dia  04  de  fevereiro  às  14h15min
(53min03s  à  53min10s).  5.  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, 03 de fevereiro de 2014.

                           
                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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