
ATA Nº 67/14 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 24 DE MARÇO DE 2014.

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2014, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 7ª
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° 66/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
66/2014,  a  qual  foi  aprovada  (2min03s  à  2min18s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min21s  à
8min25s).  2.  ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita  ao Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº.  13/2014, que denomina
nome de via  pública:  “Rua Arquiteto  Oscar  Niemeyer”.  Em primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
projeto de Lei nº. 13/2014, o qual foi aprovado (8min32s à 12min52s).
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.
16/2014,  que  denomina  nome  de  via  pública:  “Rua  Tatu  Bola  no
Município de Itapoá”.  Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em primeira votação o projeto de Lei nº. 16/2014, o qual
foi  aprovado  (12min57s  à  15min54s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 17/2014, que denomina: “Rua
Hélio Valmor Corrêa” no Município de Itapoá.  Em primeira discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o projeto de
Lei nº. 17/2014, o qual foi aprovado (15min56s à 19min04s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 15/2014, que
altera a Lei  Municipal  n°.  392/2012,  que nomeia a via pública,  Rua
Joaquim  Peres.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o projeto de Lei nº. 15/2014, o qual
foi  aprovado  (19min20s  à  21min48s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda a leitura da Redação Final do 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.  VEREADOR  CARLITO solicita  dispensa  da  leitura  do
projeto.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do
vereador  Carito,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que
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proceda a leitura somente da ementa da Redação Final do Projeto de
Lei  nº.  10/2014  Em  discussão  a  Redação  Final.  VEREADOR
JEFERSON diz  que  acredita  que  o  projeto  tem  um  vício  formal.
PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  segunda   votação  a
Redação Final ao Projeto de Lei nº. 10/2014 (21min 55s à 29min30s).
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.
11/2014,  que   denomina  nome  de  via  pública:  “Rua  Cardeal”.  Em
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda
votação o projeto de Lei nº. 11/2014, o qual foi aprovado (29min41s à
32min13s). Solicita ao Secretário que proceda a leitura do Projeto de
Lei  nº.  12/2014,  que  denomina  nome  de  via  pública:  “Rua
Cambacica”.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o projeto de Lei nº. 12/2014, o qual
foi  aprovado  (32min15s  à  36min03s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 14/2014, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder auxílio-financeiro à Fundação Padre
Luiz  Facchini  Pró  Solidariedade  e  Vida.  Em  segunda  discussão  o
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o projeto de Lei
nº. 14/2014, o qual foi aprovado (36min21s à 42min18s).  3. MOÇÃO:
PRESIDENTE esclarece  que  a Moção  n°.  02/2014,  que  Aplaude  e
Congratula o Dr. Gilberto Crepaldi Mondini, Delegado da Policia Civil
de  Itapoá/Sc,  de  autoria  de  todos  os  vereadores,  foi  sobrestada
devido  ao  Senhor  Gilberto  não  poder  estar  presente  nesta  reunião
(42min20s  à  42min33s).  4. INDICAÇÃO: VEREADOR  GERALDO
solicita  que  se  sobreste  a  leitura  da  indicação  nº.  33/2014,  de  sua
autoria. PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da
Indicação n° 32/2014, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do setor competente, seja solicitado a CELESC, uma revisão e
troca das luminárias da rua do Comércio em Itapema do Norte, Itapoá-
SC, de autoria das Bancadas do PSDB e PR; Indicação n° 34/2014, que
indica  ao  Prefeito  Municipal   que  seja  elaborado  através  do  órgão
competente,  projeto  para  implantação de um Molhe   de  pedras   ou
“concreto pré-moldado” na Barra do Saí,  de autoria das Bancadas do
PSDB  e  PR  e Indicação  n°  35/2013,  que indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção,
bem como  ensaibramento  na  Rua  Cristo  Ressuscitado,  no  Balneário
Samambaial,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino
(42min39s  à  45min13s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
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JEFERSON  (45min43s à 53min40s).VEREADORA MÁRCIA  solicita
uma Moção de pesar pelo falecimento da professora Patrícia Pacheco
(53min42s  à  55min15s).6. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h58min, e,
para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. Itapoá, 24  de  março  de
2014.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente
                                                       

        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário   
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