
ATA Nº 81/14 DA 21ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 07 DE JULHO DE 2014.

Aos sete dias do mês de julho de 2014, às 19h10min, sob a Presidência
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 21ª 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°
80/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°
80/2014,  a  qual  foi  aprovada,  com ausência  da  Vereadora  Márcia.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 2.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura  em bloco da  Emenda Modificativa nº.  01/2014 ao Projeto de
Lei  nº.  32/2014 (institui  Programa de Parcelamento de Dívida Ativa
Municipal – PDAM, e dá outras providências),  que modifica o §1º do
art.  2º;  Emenda  Modificativa  nº.  02/2014  ao  Projeto  de  Lei  nº.
32/2014, que modifica o caput do art. 4º; e da Emenda Supressiva nº.
03/2014 ao Projeto de Lei nº.  32/2014,  que suprime a alínea “b” do
art. 4º.  Em discussão as três emendas. Encerrada a discussão. Em
votação as Emendas 01, 02 e 03/2014 ao PLE nº. 32/2014, as quais
foram  aprovadas.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto  de  Lei  n°  40/2014,  que denomina  nome  de  via  pública:
“Estrada Esperança” no município de Itapoá. Em primeira discussão o
PLL  nº.  40/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o
Projeto de Lei n° 40/2014, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário
que proceda à  leitura  do  Projeto  de Lei  Complementar  n.  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. Em primeira discussão o
PLC nº.  04/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o
Projeto de Lei Complementar n° 04/2014, o qual foi aprovado. 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.
Em  segunda discussão o  PLL nº.  37/2014.  Encerrada  a  discussão.
Em  segunda votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  37/2014,  o  qual  foi
aprovado.  3. REQUERIMENTO:  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  a
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inclusão  na  pauta  do  Requerimento  nº.  39/2014,  que  requer
informações  sobre  o  processo  licitatório  e  construção  do  deck  de
madeira localizado na 3ª  Pedra,  de autoria  das Bancadas do PR e
PSDB.  PRESIDENTE  em  deliberação  a  solicitação  da  Vereadora
Márcia,  a  qual  foi  acatada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do  Requerimento  n.  38/2014,  que requer  que  o  Poder
Executivo encaminhe, para esta Casa de Leis, informações sobre a
previsão  para  que  sejam  realizadas  as  pinturas  de  sinalização  na
Avenida Celso Ramos, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP.
Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento nº. 38/2014, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  39/2014,  que  requer
informações  sobre  o  processo  licitatório  e  construção  do  deck  de
madeira localizado na 3ª  Pedra,  de autoria  das Bancadas do PR e
PSDB.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
votação  o  Requerimento  nº.  39/2014,  o  qual  foi  aprovado.  4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Indicação n. 98/2014, que indica ao Prefeito Municipal que
providencie  a  disposição  de  uma  boca-de-lobo  entre  a  Rua  das
Margaridas e a Avenida Celso Ramos,  de autoria das Bancadas do
PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.  99/2014,  que indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o
ensaibramento,  da  Rua  Alecrim  (1280),  no  Loteamento  Balneário
Jardim Verdes Mares, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP;
Indicação  n.  100/2014,  que indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua
Antônio Bischof, a partir da Avenida André Rodrigues de Freitas até o
seu término na praia, em Itapema do Norte, Gleba I,  de autoria das
Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n. 101/2014, que indica ao
Prefeito Municipal que providencie o ensaibramento e a manutenção
da Rua 2620, no Bairro Pontal do Norte, de autoria das Bancadas do
PP,  PMDB  e  PSC;  Indicação  n.  102/2014,  que indica  ao  Prefeito
Municipal que providencie o ensaibramento e a manutenção da Rua
2730,  no  Bairro  Pontal  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,
PMDB e  PSC;  e  da  Indicação  n.  103/2014,  que indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  o ensaibramento e a  manutenção da Rua
Aguató,  de autoria das Bancadas do  PP, PMDB e PSC.  VEREADOR
OSNI  indica, verbalmente, que o Prefeito Municipal,  através do setor
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competente, providencie  a  notificação  do  proprietário  do  imóvel
localizado no cruzamento da Avenida André Rodrigues de Freitas com
a Rua do Príncipe, em frente à Lotérica, no Bairro Itapema do Norte,
para  que  o  mesmo proceda à  retirada  da  cerca  de  arame farpado
instalada no limite do imóvel  com  o passeio público.  VEREADORA
MÁRCIA  indica,  verbalmente,  que o  Prefeito  Municipal,  através  do
setor competente, providencie  uma autorização para que o Centro de
Tradições  Gaúchas  Fronteira  do  Litoral  de  Itapoá  possa  utilizar  as
dependências  do  Shopping  Itapemar  aos  sábados  à  noite,  para  os
ensaios  do  grupo  de  dança  do  CTG.  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR  GERALDO.  6. 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, 07 de julho 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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