
ATA Nº 77/14 DA 17ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 09 DE JUNHO DE 2014.

Aos  nove  dias  do mês de junho  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 17ª
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° 76/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
76/2014,  a qual  foi  aprovada. Solicita  ao Secretário  que proceda à
leitura das correspondências. 2. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.
38/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito
adicional especial por anulação parcial de dotação. Após, distribui o
Projeto  de Lei  nº  38/2014 às Comissões Permanentes,  em regime
ordinário. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº. 39/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do Município
de Itapoá. Após, distribui o Projeto  de Lei nº 39/2014 às Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  37/2014,  que  altera  a  Lei
Municipal  nº.  262/2009  que  nomeia  Avenida  Konder  Reis.  Após,
distribui o Projeto  de Lei nº 37/2014 às Comissões Permanentes, em
regime  ordinário.  3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE solicita  ao
Secretário  que proceda à leitura do Projeto de Lei  n°  22/2014, que
denomina  nome  de  via:  “ESTRADA TIRIRIQUINHA”.  Em  primeira
discussão  o  PLL nº.  22/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira
votação o Projeto de Lei nº. 22/2014, o qual foi aprovado. Solicita ao
Secretário  que proceda à leitura do Projeto de Lei  n.  23/2014,  que
denomina nome de via: “ESTRADA DO CÉU”. Em primeira discussão
o  PLL nº.  23/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira  votação o
Projeto de Lei nº. 23/2014, o qual foi aprovado. 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.  Em  primeira  discussão  o  PLE  nº.
30/2014.  Encerrada a discussão.  Em primeira votação o Projeto de
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Lei  nº.  30/2014,  o  qual  foi  aprovado.  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.  Em  primeira  discussão  o  PLE  nº.  29/2014.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.
29/2014,  o  qual  foi  aprovado.  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.
33/2014,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  encaminhe  para  esta
Casa de Leis,  informações sobre projeto de denominação da Praça
ou Área de Lazer Vilmar Kohler, em frente ao Hotel Rainha, de autoria
das  Bancadas  do  PSDB  e  PR.  Em  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº.  33/2014, o
qual  foi  aprovado.  5.  MOÇÃO:  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário
que proceda à leitura da Moção n° 06/2014, que aplaude e congratula
a  todos  os  estudantes  que  se  formaram  pelo  Curso  Técnico  em
Enfermagem,  de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  discussão  a
Moção. Encerrada a discussão. Em votação a Moção nº. 06/2014, a
qual foi aprovada.  6. INDICAÇÃO: VEREADOR ERNESTO solicita o
sobrestamento  da  Indicação  nº.  83/2014.  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 84/2014, que indica
ao Prefeito Municipal que providencie lista contendo o nome das ruas
do  Balneário  São  José,  onde  a  implantação  da  extensão  da  rede
elétrica  é  de  responsabilidade  do  Sr.  José  Idalício,  de  autoria  das
Bancadas do PSDB e PR; e da Indicação n. 85/2014, que indica ao
Prefeito Municipal que providencie uma proposta de alteração, na lei
142/2002. De autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP. 7. ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADORA  MÁRCIA.  VEREADOR  GERALDO.
VEREADOR DANIEL. 8. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados
os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h30min, 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, 09 de junho de 2014.
                   

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente
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        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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