
ATA Nº 69/14 DA 89 REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 07 DE ABRIL DE 2014.

Aos sete dias do mês de abril de 2014, às 19h08min, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Osni Ocker, realizou-se a 9ª 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° 68/2014. Encerrada a
discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°  68/2014,  a  qual  foi
aprovada  com ausência  do  Vereador  Carlito (2min10s  à  2min25s).
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(2min28s à 26min32s). PRESIDENTE convida o Sr. Jocélio para fazer
o uso da tribuna a fim de fazer o Juramento de posse. JOCÉLIO faz o
juramento  de  posse.  PRESIDENTE convida  o  Vereador  Jocélio  à
tomar posse da bancada (26min35s à 28min20s).  2.ENTRANDO NA
CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura  do
Projeto de Lei nº. 19/2014, 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.  Após  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões
Permanentes em regime de urgência (29min50s à 32min27s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 20/2014, que
autoriza a extensão de rede elétrica no Balneário São José II,  com
recursos  da  Contribuição  para  Custeio  de  Serviço  de  Iluminação
Pública – COSIP, e dá outras providências. Após distribui o referido
projeto  às  Comissões  Permanentes  em  regime  de  urgência
(32min31s à 39min36s).  Solicita ao Secretário que proceda à  leitura
do Projeto de Lei nº. 21/2014, que altera a Lei Municipal nº. 446/2013
que concede Vale Alimentação aos servidores Públicos do Município
de  Itapoá/SC.  Após  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões
Permanentes  em  regime  ordinário  (39min40s  à  41min06s).  3.
MOÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura
da Moção n°. 03/2014, que Manifesta pesar pelo falecimento da Sra.
Patricia Braga Pacheco, professora do Município de Itapoá, de autoria
de  todos  os  vereadores.  Convida  a  Senhora  Romilda  Velen  para
entregar  a  Moção  à  família.  SENHOR  FERNANDO agradece  a
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homenagem  (41min11s  à  55min25s).  4.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n°.  13/2014,  que  requer  pedido  de  informação  ao
Poder Executivo, sobre o andamento da elaboração e/ou revisão do
Plano Diretor de Itapoá. Em discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº.  13/2014,  o  qual  foi
aprovado com ausência do Vereador Carlito (55min33s à 58min51s).
5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao Secretário que proceda à
leitura  da  Indicação  n°  38/2014,  que  Indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento  da  Rua  530,  no  Balneário  Rainha.  De  autoria  do
Vereador Daniel Silvano Weber; Indicação n° 41/2014, que Indica ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a instalação de um ponto de ônibus de transporte coletivo
na Av. Brasil, próximo ao número 271, no Balneário Itamar. De autoria
da  bancada  do  PSDB  e  PR;  Indicação  n°  42/2014,  que  Indica  ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a instalação de 6 pontos de ônibus, nas ruas Rua Walter
Crisanto, aproximadamente em frente a residencia de nº718 e nº390;
na Rua Joaquim Peres, aproximadamente em frente a residencia de
nº48 e nº144;  e na  Av. José da Silva Pacheco aproximadamente em
frente a residencia de nº1599 e nº2178. De autoria das Bancadas do
PMDB,  PSC  e  PP  e  Indicação  n°  43/2014,  que  Indica  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
colocação  de  saibro  na  Rua  640,  entre  a  Av.  Celso  Ramos  até  a
última quadra, no Balneário Brasília. De autoria da bancada do PSDB
e  PR (55min59s  à  1h02min17s).  6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR EDSON  solicita  Moção de Pesar  pelo  falecimento   de
Valdenir  de  Souza  (1h02min20s  à  1h03min00s).  VEREADORA
MÁRCIA  solicita  indicação  Verbal  solicitando  providencias  com
relação  à  empresa  que  está  fazendo  serviço  de  roçada  nos
acostamentos  sem  a  proteção  necessária  (1h03min33s  à
1h04min20s).  PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
assuma  a  Presidência  para  continuação  e  encerramento  desta
reunião,  visto  que possui  um compromisso e terá  que se ausentar.
VEREADOR THOMAZ assume a presidência.  VEREADOR DANIEL
(1h05min02s à 1h11min29s). VEREADOR GERALDO  (1h11min33s à
1h18min40s).  VEREADOR ERNESTO (1h18min48s  à  1h24min08s).
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VEREADOR  JOCÉLIO (1h24min22s  à  1h28min02s).7.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h47min, 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, 07 de abril 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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