
ATA Nº 65/14 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 10 DE MARÇO DE 2014.

Aos dez dias do mês de março de 2014, às 19h04min, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Osni Ocker, realizou-se a 5ª 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° 64/2014. Encerrada a
discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°  64/2014,  a  qual  foi
aprovada (2min01s à 2min12s).  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura das correspondências (2min14s à 13min50s). 2. ENTRADA NA
CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei nº. 17/2014, que denomina "Rua Hélio Valmor Corrêa”
no  município  de  Itapoá.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões
Permanentes,  em regime ordinário  (14min12s  à  15min50s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 18/2014, que
denomina nome de vias públicas: “Rua Graúnas, Rua Bonito Lindo,
Rua  Faisão,  Rua  Mamorana,  Rua  Mergulhão  e  Rua  Surucuá”  no
município  de  Itapoá.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões
Permanentes,  em regime ordinário  (15min51s  à  19min16s).  Solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Resolução  nº.
06/2014, que institui no Poder Legislativo do município de Itapoá/SC,
a Comissão Especial para Tratar Sobre a Transformação Significativa
do Meio Ambiente Municipal a Partir do Projeto de Parcelamento do
Solo  do  Empreendimento  Riviera  Santa  Maria.  Após,  distribui  o
projeto às Comissões Permanentes, em regime ordinário (19min19s à
37min20s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Relatório de Vistas do Vereador Jeferson ao
Projeto  de  Lei  nº.  10/2014.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  a
leitura da Emenda Aditiva nº. 01/2014 ao Projeto de Lei nº. 10/2014,
que fixa multa para prestadora de serviço de fornecimento de água no
município  de  Itapoá  em  decorrência  da  interrupção  do  serviço  ao
consumidor.  Em  discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em
única  votação  a  Emenda  Aditiva  nº.  01/2014  ao  Projeto  de  Lei  nº.
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10/2014,  a  qual  foi  aprovada  (37min  28s  à  41min40s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Emenda Modificativa nº. 02/2014
ao  Projeto  de  Lei  nº.  10/2014,  que  fixa  multa  para  prestadora  de
serviço  de  fornecimento  de  água  no  município  de  Itapoá  em
decorrência da interrupção do serviço ao consumidor. Em discussão a
emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda
Modificativa  nº.  02/2014  ao  Projeto  de  Lei  nº.  10/2014,  a  qual  foi
aprovada (41min42s á 42min33s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Projeto de Lei Complementar Substitutivo n°. 06/2013 ao
Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  05/2013,  que  altera  a  Lei
Complementar  Municipal  nº.  07/2003,  que  dispõe  sobre  as  normas
relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN.
Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira
votação o  Projeto de Lei Complementar Substitutivo n°. 06/2013 ao
Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  05/2013,  o  qual  foi  aprovado
(42min35s  à  1h00min18s).  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.  Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão.  Em primeira votação o  Projeto de Lei   nº.
88/2013, o qual foi aprovado (1h00min22s á 1h08min18s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº.
07/2013, que altera a Lei Complementar Municipal nº.  18/2007, que
cria  o  cargo  de  agente  comunitário  de  saúde,  de  provimento
temporário  e  sujeito  a  regime  estatutário  especial,  e  dá  outras
providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei  Complementar  nº.
07/2013, o qual foi aprovado (1h08min23s à 1h13min00s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 90/2013, que
dispõe sobre a elaboração,  beneficiamento e comércio  de produtos
de origem animal e vegetal, institui o Serviço de Inspeção Municipal –
SIM,  e  dá  outras  providências.  VEREADOR  CARLITO solicita
dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento  do  Vereado  Carlito,  o  qual  foi  aprovado.   Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei
nº. 90/2013. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em segunda votação o Projeto de Lei nº. 90/2013, o qual foi aprovado
(1h13min04s  à  1h16min42s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Projeto de Lei nº.  03/2014, que altera a Lei  Municipal  nº.
215/2003, e dá outras providências.  Em primeira discussão o projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.
03/2014,  o  qual  foi  aprovado  (1h16min  45s  à  1h19min43s).  4.
REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Requerimento  n°.  06/2014,  que  requer  que  o  Poder
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Executivo  encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis  informações  sobre  a
existência ou não de projeto para a construção de galeria fluvial na
Rua  Miguel  Galhardi,  entre  as  quadras  17,  do  Balneário  Nossa
Senhora Aparecida, e 08, do Balneário Jardim Pérola do Atlântico, no
Bairro Itapema do Norte, totalizando 03 (três) quadras, de autoria das
Bancadas do PSDB e PR. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o   Requerimento  n°.  06/2014,  o  qual  foi
aprovado  (1h20min01s  à  1h29min03s).  5.  MOÇÃO:  PRESIDENTE
solicita  ao Secretário  que proceda a leitura  da  Moção n°.  01/2014,
que  manifesta  apoio  pela  duplicação  das  SC-416  e  SC-417  em
virtude do aumento do tráfego de veículos a partir  da ampliação do
Porto Itapoá. De autoria de todos os vereadores (1h29min06s à 1h
36min45s).  6. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Indicação n°. 24/2014, que indica ao Governo do
Estado  de  Santa  Catarina  que,  através  do  setor  competente,
providencie a construção de um trevo de acesso à comunidade Saí
Mirim  e  um  trevo  de  acesso  à  comunidade  Braço  do  Norte,  na
Rodovia SC 416, neste município de Itapoá, de autoria do Vereador
Daniel  Silvano  Weber,  e  da  Indicação  n°.  25/2014,  que  indica  que
seja providenciada a instalação de uma ponte pré-moldada sobre o Rio
Gracioso, na Rua 2020 (Rua Araçá), no Balneário Palmeiras, de autoria
do Vereador Jeferson Rubens Garcia (1h36min55s à 1h38min45s). 6.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  CARLITO Moção  de
Agradecimento  ao  delegado  Municipal  para  a  próxima  reunião
ordinária.  Solicita  que  a  Mesa  Diretora  solicite  uma  prestação  de
contas ao Executivo com relação ao Carnaval de rua (1h39min10s à
1h42min25s).  VEREADORA  MÁRCIA requer  que  seja  oficiado  a
Justiça  eleitoral  comunicando  ao  novo  Juiz  eleitoral,  que  existe  a
escola Clayton Almir Hermes, no São José, e que tal escola também
pode  ser  utilizada  como colégio  eleitoral.  Solicita  que  seja  tomada
alguma  providência  com  relação  às  carretas  com  containers  que
estão estacionando pela cidade. Solicita que seja oficiado a SDR, a
Secretaria  do  Estado  da  Educação  e  ao  Governo  do  Estado
solicitando  providências  com  relação  ao  ginásio  de  esportes  da
Escola  Nereu  Ramos  (1h42min58s  à  1h54min25s). 7.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h59min, 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, 24 de fevereiro de 2014.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente
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        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário   

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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