
ATA Nº 78/14 DA 18ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 16 DE JUNHO DE 2014.

Aos  dezesseis  dias  do mês de junho  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 18ª
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° 77/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
77/2014,  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
Complementar  nº.  05/2014,  que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores  públicos  do  município  de  Itapoá,  das  autarquias  e  das
fundações  públicas,  incluídos  os  servidores  dos  regimes  de
contratação  efetiva  e  temporária,  estatutários,  estatutários
temporários  e  demais  servidores  contratados  pela  Administração
direta ou indireta, e dá outras providências. Após, distribui o Projeto
de  Lei  Complementar  nº  05/2014  às  Comissões  Permanentes,  em
regime  de  urgência.  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  a  entrada  na
Casa  do  Projeto  de  Resolução  n°  07/2014.  PRESIDENTE em
deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi acatado.
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.
40/2014, que  denomina nome de via pública: “Estrada Esperança” no
município de Itapoá. Após, distribui o Projeto  de Lei nº 40/2014 às
Comissões Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Resolução  n°  07/2014,  que
dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de carreira do Poder
Legislativo  do  município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências.
Após,  distribui  o  Projeto   de  Resolução  nº  07/2014  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  de  urgência.  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda
Modificativa nº. 01/2014 ao Projeto de Lei nº 34/2014, que determina
a  divulgação  no  site  oficial  da  prefeitura  do  município  a  lista  de
espera  de  consultas  e  outras  ações  da  saúde,  da  relação  de
medicamentos  disponíveis  da  farmácia  básica  e  dá  outras
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providências,  modificando o § 1º do art. 2º.  Em discussão a emenda.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Modificativa
01/2014 ao PLL nº. 34/2014, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  22/2014,  que  denomina
nome de via:  “ESTRADA TIRIRIQUINHA”. Em segunda discussão o
PLL  nº.  22/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o
Projeto de Lei nº. 22/2014, o qual foi aprovado.  Solicita ao Secretário
que proceda à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  23/2014,  que  denomina
nome de via: “ESTRADA DO CÉU”. Em segunda discussão o PLL nº.
23/2014. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Lei nº. 23/2014, o qual foi aprovado.  Solicita à Vereadora Márcia  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  segunda  discussão  o  PLE  nº.  29/2014.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.
29/2014,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Vereadora  Márcia  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  segunda  discussão  o  PLE  nº.  30/2014.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.
30/2014,  o  qual  foi  aprovado.  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE
solicita à Vereadora Márcia que proceda à leitura do Requerimento n.
34/2014,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  encaminhe,  para  esta
Casa  de  Leis,  informações  sobre  o  repasse  do  convênio  com  a
cozinha  comunitária  localizada  no  bairro  Samambaial,  se  está
ocorrendo ou não, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP. Em
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento nº. 34/2014, o qual foi aprovado.  Solicita à Vereadora
Márcia que proceda à leitura do Requerimento n. 35/2014, que requer
que  o  Poder  Executivo  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,
informações sobre como se encontra o processo de regularização dos
lotes doados no ano de 1994 para moradores de Itapoá, referente as
quadras 35 e 39, no Balneário São José, de autoria das Bancadas do
PSDB e PR. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão.
Em votação o Requerimento nº. 35/2014, o qual foi aprovado. Solicita
à  Vereadora  Márcia  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.
36/2014,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  encaminhe,  para  esta
Casa de Leis,  informações acerca da reforma no Mercado do Peixe,
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especialmente  o  nome da  empresa  responsável  pela  reforma,  bem
como o valor final da obra, de autoria das Bancadas do PR e PSDB.
Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento  nº.  36/2014,  o  qual  foi  aprovado. 5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  à Vereadora Márcia que proceda à leitura da
Indicação  n.  86/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a construção de um PSF no Balneário Rainha, de autoria
das Bancadas do PSC, PMDB e PP;  Indicação n. 87/2014, que indica
ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a  colocação  de  placa  de
identificação  do  Posto  de  Saúde  da  Família  da  Barra  do  Saí,  na
Avenida Dom Henrique II, na esquina com a Rua 130, de autoria das
Bancadas do PMDB, PSC e PP; e da Indicação n. 88/2014, que indica
ao Prefeito Municipal  que  providencie a colocação de tubos na Rua
Fernão de  Magalhães,  na  esquina  com a  Rua 250,  de  autoria  das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP.  Coloca  em  votação  do  Plenário
requerimento para que o horário da próxima Reunião Ordinária do dia
23/06/2014 seja antecipado para às 14 horas, em razão do horário do
jogo da Seleção Brasileira, o qual foi aprovado. VEREADOR MÁRCIA
convoca os vereadores para a  reunião das Comissões amanhã,  às
14h10min,  solicitando  a  presença  do  Presidente  do  Sindicato  dos
Servidores  Públicos,  bem  como  convidando  os  servidores  para
assistirem esta reunião. VEREADOR DANIEL solicita informação se a
ata da reunião ocorrida entre o Sindicato dos Servidores Públicos e o
Poder Executivo está anexa ao respectivo projeto e, caso não esteja,
que  a  Casa  solicite  cópia  da  mesma  junto  ao  Poder  Executivo 6.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  THOMAZ.  VEREADOR
EDSON. VEREADOR DANIEL. VEREADOR CARLITO. VEREADOR
GERALDO.  VEREADORA  MÁRCIA.  VEREADOR  OSNI.  7.
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, 16 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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