
ATA Nº 82/14 DA 22ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 14 DE JULHO DE 2014.

Aos  quatorze dias  do mês de julho  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 22ª
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°  81/2014.  Encerrada a discussão.  Em votação  a Ata Ordinária n°
81/2014,  a  qual  foi  aprovada,  com ausência  do Vereador  Thomaz.
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  n°  43/2014,  que  altera  a  Lei
Municipal  nº.  182/2008,  que dispõe sobre o Conselho Tutelar,  e  dá
outras providências. 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°  44/2014,  que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  a  celebrar  termo  de  cessão  de  uso  de
máquina  e  equipamentos  ao  Sindicato  dos  Trabalhadores  e
Trabalhadores  Rurais  de  Itapoá  e  dá  outras  providências.  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° 45/2014, que altera a Lei  Municipal  nº.  458/2013,
que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá para o
período de 2014 a 2017 e dá outras providências. 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° 46/2014, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para 2015, e dá outras providências. 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° 47/2014, que dispõe sobre a desafetação de ruas públicas de
uso  comum  do  povo  passando  a  integrar  a  categoria  de  bens
dominiais.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  as
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência.  3.  ORDEM  DO
DIA:  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
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Emenda Modificativa nº. 01/2014 ao Projeto de Lei n° 42/2014 (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),  que modifica  a  ementa.  Em  discussão  a
emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda
Modificativa nº. 01/2014 ao PLL nº. 42/2014, a qual foi aprovada, com
ausência do Vereador Thomaz. Solicita ao Secretário que proceda à
leitura da  Redação Final  ao Projeto de Lei  nº.  32/2014,  que  institui
Programa de Parcelamento de Dívida Ativa Municipal – PDAM, e dá
outras providências.  Em primeira discussão a Redação Final ao PLE
nº. 32/2014. Encerrada a discussão. Em primeira votação a Redação
Final ao Projeto de Lei n° 32/2014, a qual foi aprovada, com ausência
do Vereador Thomaz. 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.  Em primeira
discussão o  PLE nº.  41/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira
votação  o  Projeto  de  Lei  n°  41/2014,  o qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Thomaz.  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  segunda
discussão o  PLL nº.  40/2014.  Encerrada a  discussão.  Em  segunda
votação  o  Projeto  de  Lei  n°  40/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Thomaz. 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 segunda discussão o PLC
nº.  04/2014. Encerrada a discussão. Em  segunda votação o  Projeto
de Lei  Complementar n° 04/2014, o qual foi aprovado, com ausência
do Vereador Thomaz. 4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  40/2014,  que
requer  que o Poder  Executivo  encaminhe,  para esta  Casa de Leis,
informações acerca das providências tomadas na questão da invasão
da  área  pública  junto  à  Rua  Raphael  Contador  (Marechal  Luz),
esquina com a Avenida Sete de Setembro (Rua 330), Barra do Saí,
entre  as  quadras  26  e  44  do  Balneário  Saí  Mirim,  de  autoria  das
Bancadas do PSDB e PR. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº.  40/2014,  o  qual  foi
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aprovado.  5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao Secretário  que
proceda à  leitura  da  Indicação n.  106/2014,  que indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  a  implantação  de  uma  fotocélula  e  a
manutenção das luminárias da quadra de esportes localizada no Bairro
Samambaial, Gleba II,  de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP;
Indicação  n.  107/2014,  que indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie o ensaibramento da Rua 1990, no Balneário Palmeiras,  de
autoria  das Bancadas do  PP, PMDB e PSC;  Indicação n.  108/2014,
que indica ao Prefeito Municipal  que providencie o ensaibramento da
Rua Cataques, no Balneário Pontal do Norte, de autoria das Bancadas
do  PP,  PMDB  e  PSC;  e  da  Indicação  n.  109/2014,  que indica  ao
Prefeito Municipal  que providencie o aumento das fichas para consulta
nos postos de saúde do Município,  de autoria  das  Bancadas do  PP,
PMDB  e  PSC.  6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  EDSON.
VEREADOR  GERALDO.  VEREADORA  MÁRCIA. VEREADOR
CARLITO. 7. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h57min, 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, 14 de julho
de 2014.   

                                                                            AUSENTE
               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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