
ATA Nº 73/14 DA 13ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 12 DE MAIO DE 2014.

Aos doze dias do mês de maio de 2014, às 19h08min, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 13ª 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°
72/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
72/2014,  a  qual  foi  aprovada  (2min56s  à  3min07s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (3min12s  à
11min50s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 28/2014, que
autoriza a revisão e o cancelamento de créditos tributários inscritos
ou  não  em dívida  ativa  e  dá  outras  providências.  Após,  distribui  o
projeto às Comissões Permanentes, em regime ordinário (11min52s à
13min39s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei  nº.  29/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  abrir
crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação. Após,
distribui  o  projeto às Comissões Permanentes,  em regime ordinário
(13min42s à 15min40). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto de Lei nº. 30/2014, que autoriza o Poder Executivo municipal
abrir  crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação.
Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em  regime
ordinário (15min43 à 17min00s). Solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Projeto de Lei nº. 31/2014, que autoriza o Poder Executivo
municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação  total  de
dotação.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em
regime ordinário (17min09s à 18min17s).  Solicita ao Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 27/2014, que dispõe sobre a
implantação  de  Plano  Estratégico  de  Segurança,  de  Avaliação  de
Risco e de Evacuação dos Edifícios que Abrigam as Instituições de
Ensino  Municipal.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (18min22s  à  20min02s).  3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Projeto de Lei nº. 19/2014, que autoriza o Poder Executivo
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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. Em única discussão o projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.
19/2014,  o  qual  foi  aprovado  (20min07s  à  34min30s) . 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. Em
primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira
votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  08/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência  do  Vereador  Edson  (34min36s  à  55min25s).  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.  Em
primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira
votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  09/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência  do  Vereador  Edson  (55min31s  à  1h01min09s).  4.
REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Requerimento  n.  22/2014,  que  requer  que  o  Poder
Executivo  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,  cópia  de
documentação referente ao convênio com o Governo do Estado para
aquisição  de  saibro  para  a  manutenção  de  vias  da  área  rural,  de
autoria das Bancadas do PSDB e PR. Em discussão o Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº. 22/2014, o qual
foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Edson  (1h01min15s  à
1h06min18s).  5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da Indicação n. 54/2014, que indica ao Prefeito
Municipal  que  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  Pedacinho  do
Céu,  na  localidade  1º  de  Julho,  neste  Município,  de  autoria  das
Bancadas do  PSDB e  PR;  da  Indicação n.  55/2014,  que  indica  ao
Prefeito  Municipal  que providencie  a retirada de galhos jogados na
Rua  Leônidas  Pommer,  quase  na  esquina  com  a  Rua  Emilio
Cornelsen,  Bairro  Itapema  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  do
PSDB e PR; da Indicação n. 56/2014, que indica ao Prefeito Municipal
que providencie a manutenção, bem como o ensaibramento, da Rua
Vasco  Nunes  Balboa,  no  Balneário  Saí  Mirim,  de  autoria  das
Bancadas do PSC, PMDB e PP; da Indicação n. 57/2014, que indica
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ao Prefeito Municipal que providencie a disposição de um calçamento
na Rua 10, na Barra do Saí, de autoria da bancada  do PMDB, PSC e
PP;  da  Indicação n.  58/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a colocação de tubos na Rua 580, de autoria da bancada
do  PMDB,  PSC  e  PP;  e  da  Indicação  n.  59/2014,  que  indica  ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  colocação  de  asfalto  na  Rua
1570,  entre  a  Avenida  João  Horácio  Vieira  e  a  Avenida  Brasil,  de
autoria  do  da  bancada   do  PMDB,  PSC  e  PP  (1h06min28s  à
1h10min50s).  6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  GERALDO
(1h11min20s  à  1h24min35s). 7. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h35min, e,
para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pela Mesa Diretora  e  pela  Secretária  Geral.
Itapoá, 12 de maio 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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