
ATA Nº 71/14 DA 11ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 28 DE ABRIL DE 2014.

Aos  vinte  e  oito  dias  do mês de abril  de 2014, às 19h08min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 11ª
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° 70/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
70/2014,  a  qual  foi  aprovada  (1min35s  à  1min50s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min52s  à
19min28s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE solicita  ao
Secretário que proceda à leitura  do Projeto de Lei nº. 24/2014, que
altera a Lei Municipal nº. 74/2006, que cria o Conselho Municipal da
Cidade de Itapoá, normatiza, estabelece sua estrutura e composição
e  dá  outras  providências.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  para
parecer jurídico, em regime ordinário (19min33s à 22min13s).  Solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Mensagem  de  Veto  nº.
02/2014, que veto total 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.
Após,  distribui  a  referida  mensagem  de  veto  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (22min15s  à  23min30s).
VEREADORA MÁRCIA e  VEREADOR DANIEL solicitam a dispensa
da  leitura  dos  projetos  que  estão  dando  entrada  na  Casa.
PRESIDENTE coloca  em deliberação o  requerimento  da  Vereadora
Márcia  e  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  aprovado  (23min32s  à
24min04s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura somente da
ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  25/2014,  que  institui  a  autonomia  da
gestão financeira nas unidades escolares da rede pública municipal
de  ensino  de  Itapoá,  e  dá  outras  providências.  Após,  distribui  o
referido  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário
(24min04s à 25min11s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
somente da ementa do Projeto de Lei nº.  26/2014, que altera a Lei
Municipal nº. 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de
cargos e carreiras do Poder Executivo do município de Itapoá. Após,
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distribui  o  referido  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em regime
ordinário (25min13s à 26min29s). Solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.
04/2014,  que  dispõe  sobre  a  reorganização  do  regime  próprio  de
previdência  social  dos  servidores  públicos  do  município  de  Itapoá,
Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Após, distribui
o  referido projeto  às Comissões Permanentes,  em regime ordinário
(26min32s à 28min17s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do Projeto de Lei nº. 23/2014, que denomina nome de rua: “Estrada
do  Céu”.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário  (28min22s  à  30min29s).   3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Projeto de Lei Complementar n°. 06/2013, que altera a Lei
Complementar  nº.  021/2008,  que  institui  o  Zoneamento  Ecológico
Econômico  Municipal  –  ZEEM,  e  dá  outras  providências.  Em
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o
Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  06/2013,  o  qual  foi  aprovado
(30minmin52s à 33min42s).  VEREADORA MÁRCIA solicita vistas ao
Projeto  de  Lei  nº.  18/2014,  que  denomina  nome  de  vias  públicas:
“Rua Graúnas, Rua Bonito Lindo, Rua Faisão, Rua Mamorana e Rua
Mergulhão”  no  município  de  Itapoá.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado.
Concede vistas do PLL nº. 18/2014 à Vereadora Márcia (33min45s à
34min20s).  4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n. 21/2014, que requer que o
Poder Executivo encaminhe para esta Casa de Leis informações quanto
à possibilidade de ser confeccionado um Projeto de Lei para permitir que
projetos de desmembramentos/subdivisão, aprovados antes da entrada
em vigor da Lei n. 204, em 1º de novembro de 2008, junto ao Município,
possam ser regularizados perante o Cartório de Registro de Imóveis, de
autoria das Bancadas do PSDB e PR. Em discussão o Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº. 21/2014, o qual
foi aprovado (34min50s à 39min00s).  5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 46/2014,
que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  junto  ao  órgão
competente,  que  sejam  regulamentados  locais  específicos  de
estacionamento para ônibus de turismo e motorhomes, de autoria das
Bancadas do PSDB e PR; Indicação n. 48/2014, que indica ao Prefeito
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Municipal que providencie a manutenção, bem como ensaibramento,
da  Rua  Flamingo,  no  Bairro  Itapema  do  Norte,  de autoria  das
Bancadas do PMDB, PSC e PP;  Indicação n. 49/2014, que indica ao
Prefeito Municipal  que providencie a  limpeza das valas no interior do
Parque Carijós, de  autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; e da
Indicação n. 51/2014, que indica ao Prefeito Municipal que providencie
a retirada das ferragens da academia ao ar livre que foi destruída, por
conta da maresia, localizada na Rua 280, em frente ao mar, de autoria
do  Vereador  Jocélio  Pinheiro (39min02s  à  41min35s). 6.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  GERALDO  (41min51s  à  45min30s).
VEREADOR ERNESTO solicita a confecção de uma moção ao Teatro
da Paixão de Cristo (43min13s à 43min25s).  VEREADOR ERNESTO
(45min43s  à  48min30s).  VEREADOR  DANIEL (48min41s  à
53min13s).  VEREADOR  CARLITO solicita  a  confecção  de  uma
moção de pesar pelo falecimento da senhora Marli Vargas Maffezzolli
(56min46s à 1h04min15s).  7. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h15min, e,
para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. Itapoá, 28 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

Ata n° 71/2014 –28 de abril  de 2014. Pág


