
ATA Nº 76/14 DA 16ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 02 DE JUNHO DE 2014.

Aos dois dias do mês de junho de 2014, às 19h23min, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 16ª 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°
75/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
75/2014,  a qual  foi  aprovada com ausência do Vereador Daniel,  do
Vereador  Edson,  do  Vereador  Jocélio  e  do  Vereador  Thomaz
(0min58s à 1min18s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura das
correspondências  (1min22s  à  15min30s).  2.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  nº  35/2014,  que  revoga  a  Lei  Municipal  nº  142/2002,  que
regulamenta os honorários advocatícios no município de Itapoá-SC.
Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o
projeto de Lei nº. 35/2014, o qual foi rejeitado com 5 votos contrários.
Solicita  que a  Casa encaminhe toda a  documentação ao Ministério
Público (15min32s à 1h09min10s). Solicita ao Secretário que proceda
à leitura somente da ementa do Projeto de Lei nº 36/2014, que dispõe
sobre  o  benefício  do  vale  alimentação  aos  servidores  públicos  do
Poder Legislativo de Itapoá e revoga a Lei Municipal nº 360/2011. Em
discussão  o  projeto.  VEREADOR  DANIEL sugere  uma  Emenda
Aditiva, adicionando o inciso III, no §2º com a seguinte redação: “III –
Ficar  afastado  do  trabalho  por  qualquer  período  em  licença  para
concorrer a cargo eletivo, ou para tratar de interesses particulares.”
PRESIDENTE em votação a Emenda Aditiva nº. 01/2014 ao Projeto
de Lei nº. 36/2014, a qual foi aprovada. VEREADOR DANIEL solicita
a  inclusão  da  votação  da  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº.
36/2014.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador  Daniel,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  36/2014  já  com a  emenda
aprovada. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única
votação o projeto de Lei nº. 36/2014, o qual foi aprovado (1h18min34s
à  1h27min48s).  3.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE solicita  ao
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Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  29/2014,  que
requer  que o Poder  Executivo  encaminhe,  para esta  Casa de Leis,
informações sobre o estado de conservação das quadras esportivas,
cobertas ou não,  construídas nas escolas do Município,  bem como
quais as providências estão sendo tomadas para a manutenção das
mesmas.  De  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  discussão  o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
nº. 29/2014, o qual foi aprovado (1h28min00s à 1h29min20s). Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n. 30/2014, que
requer  que o Poder  Executivo  encaminhe,  para esta  Casa de Leis,
informações sobre a viabilidade de desapropriação de 01 (um) terreno
ao lado da Escola Ayrton Senna e 10 (dez) terrenos aos fundos da
Escola Clayton Almir Hermes. De autoria de todos os vereadores. Em
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  nº.  30/2014,  o  qual  foi  aprovado  (1h29min35s  à
1h37min01s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n.  31/2014,  que  requer  que  o  Poder  Executivo
encaminhe, para esta Casa de Leis, informações acerca da prestação
de contas dos carnavais de 2009, 2010, 2011 e 2012. De autoria das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP.   Em  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº.  31/2014, o
qual foi aprovado (1h37min04s à 1h38min06s). Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n. 32/2014, que requer que o
Poder  Executivo  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,  informações
acerca da atual  situação,  bem como sobre o prazo de entrega das
obras no ginásio de esportes na escola Ayrton Senna. De autoria das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP.  Em  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº.  32/2014, o
qual  foi  aprovado  (1h38min09s  à  1h46min36s).  4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n.  77/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  instalação  de  5  luminárias  na  Rua  Fernão  de
Magalhães, no trecho entre as ruas 200 e 230, na Barra do Saí, de
autoria  das Bancadas do PMDB,  PSC e PP;  Indicação n.  78/2014,
que indica ao Prefeito Municipal que providencie a colocação de uma
boca de lobo no final da rua 340, esquina com a Rua Vasco Nunes
Balboa, na Barra do Saí, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP;  Indicação  n.  79/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
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analise  a  possibilidade  de  viabilizar  um  projeto  visando  a
pavimentação  asfáltica  da  antiga  rua  que  ligava  a  Barra  do  Saí  à
Itapema  do  Norte,  na  continuação  do  asfalto  na  Rua  Leônides
Pommer,  no  Bairro  Rainha  do  Mar,  até  a  Rua  590,  dobrando  à
esquerda, entre as quadras, 10-11 e 05-06, virando à direita, na Rua
José Virgíneo Zanin, até encontrar o asfalto da Rua 630, de autoria
das Bancadas do PSDB e PR. Indicação n.  80/2014, que indica ao
Prefeito Municipal que providencie a disposição de duas lombadas na
Rua Malvina Barbosa, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP;
Indicação  n.  81/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a roçada em toda a extensão das vias ensaibradas nas
comunidades Braço do Norte e Saí Mirim, de autoria das Bancadas
do  PMDB,  PSC e  PP e  Indicação  n.  82/2014  –  indica  ao  Prefeito
Municipal que providencie a extensão de rede de iluminação pública e
colocação de luminárias no trecho compreendido entre o nº 364 e o nº
672,  na Rua Malvina Barbosa,  de autoria  das Bancadas do PMDB,
PSC e PP (1h46min40s à  1h50min44s).5.  ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR GERALDO  (1h51min01s à 1h56min55s).  VEREADORA
MÁRCIA  (1h57min06s  à  2h03min40s).  VEREADOR  DANIEL
(2h03min51s  à  2h09min38s).  6. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h34min, 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, 02 de junho 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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