
ATA Nº 80/14 DA 20ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 30 DE JUNHO DE 2014.

Aos  trinta  dias  do mês de junho  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 20ª
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.
ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do Projeto  de  Lei  n°  41/2014,  que  altera  a  Lei
Municipal nº. 142/1998, que dispõe sobre o Consórcio Intermunicipal
de  Saúde.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as
Comissões Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 42/2014, que dispõe sobre
a  prevenção  e  a  punição  de  atos  de  pichação,  vandalismo  e
depredação do patrimônio público no âmbito do município de Itapoá e
dá outras providências. Após, encaminha o referido projeto de lei para
as  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário.  2.  PEQUENO
EXPEDIENTE:  PRESIDENTE em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°
79/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
79/2014,  a qual  foi  aprovada. Solicita  ao Secretário  que proceda à
leitura  das  correspondências.  3.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura Projeto de Lei nº. 37/2014,
que altera a Lei Municipal nº. 262/2009 que nomeia Avenida Konder
Reis.  Em  primeira  discussão  o  PLL  nº.  37/2014.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 37/2014, o qual
foi aprovado. 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. Em segunda discussão o PR nº.
07/2014. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Resolução  nº.  07/2014,  o  qual  foi  aprovado.  4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n.  37/2014,  que  requer  informações  e  apoio  para  o
esportista profissional de surf Caetano Vargas, de Itapoá, de  autoria
de todos os vereadores.  Em discussão o requerimento.  Encerrada a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº.  37/2014,  o  qual  foi
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aprovado.  5. MOÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  da  Moção  n.  07/2014,  que  manifesta  pesar  pelo
falecimento da Senhora Paulina Teodoro da Silva, cidadã itapoaense.
De  autoria  de  todos  os  vereadores.  6. INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 95/2014,
que indica ao Prefeito Municipal que providencie a disposição de uma
boca-de-lobo na Rua 100, na esquina com a Rua Fernão de Magalhães,
Bairro  Barra  do  Saí,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR;  da
Indicação  n.  96/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  colocação  de  saibro  e  pedra  brita  na  Rua  das
Margaridas, próximo ao nº 1900, de autoria das Bancadas do PSDB e
PR; e da  Indicação n. 97/2014, que indica ao Prefeito Municipal  que
providencie a limpeza da praia, desde a Barra do Saí ate as pedras, em
Itapema do Norte. De autoria das Bancadas do  PMDB, PSC e PP.  7.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  GERALDO.  VEREADOR
ERNESTO.  VEREADORA  MÁRCIA.  8. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h04min, 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, 23 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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