
ATA Nº 87/14 DA 26ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 25 DE AGOSTO DE 2014.

Aos vinte e cinco dias  do mês de agosto  de 2014, às 19h13min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 26ª
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° 86/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
86/2014,  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  n°  51/2014,  que  altera  o  anexo  IV  da  Lei  Municipal  nº
155/2003,  que  dispõe  sobre  o  estatuto  e  o  plano  de  carreira  e
remuneração do pessoal do magistério público municipal, e dá outras
providências. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  nº  52/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir
crédito adicionais suplementares por anulação de dotações. Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 53/2014, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulação de dotações. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº 54/2014, que projeto de lei que
altera a Lei  Municipal  nº 278/2010, que autoriza o Poder  Executivo
Municipal  a contratar  oficineira por tempo determinado,  e dá outras
providências.  Após,  encaminha  os  Projeto  de  Lei  nº.  51,  52,  53  e
54/2014  para  as  Comissões  Permanentes,  em regime  ordinário.  3.
ORDEM DO DIA: VEREADOR CARLITO propõe emenda modificativa
à Redação Final  ao Projeto de Lei  nº.  48/2014,  para que o projeto
volte a ter a redação original. PRESIDENTE em discussão a emenda
proposta pelo Vereador Carlito. Encerrada a discussão. Em votação a
referida  emenda,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n° 48/2014, que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações. Em primeira discussão a
redação  final.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  a
Redação  Final  ao  PLE  nº.  48/2014,  com  a  emenda  proposta  pelo
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Vereador  Carlito,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei Complementar
nº. 01/2014, que altera a Lei Complementar nº. 05/2003, que institui o
Código de Obras do Município  de Itapoá e dá outras providências.
Em segunda discussão a redação final.  Encerrada a discussão. Em
segunda votação  a  Redação Final  ao PLC nº.  01/2014,  a  qual  foi
aprovada.  4. REQUERIMENTO: solicita ao Secretário que proceda à
leitura  do  Requerimento  n.  42/2014,  que  requer  que  o  Prefeito
Municipal encaminhe para esta Casa de Leis informações acerca da
falta  de  continuidade  na  aprovação  dos  projetos  arquitetônicos,
concessão de habite-se, aprovação de unificação/desmembramento e
fornecimento de certidões pela Secretaria Municipal de Planejamento
e Urbanismo, de autoria das Bancadas do PSDB e PR. Em discussão
o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
nº.  42/2014,  o  qual  foi  aprovado.  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 116/2014,
que indica ao Prefeito Municipal que providencie a disposição de um
ponto  de  ônibus  escolar  na  Avenida  Celso  Ramos,  em  frente  à
Sorveteria  2  Guris,  de  autoria  das  Bancadas  do  PR  e  PSDB;
Indicação  n.  117/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a manutenção da pavimentação asfáltica na Avenida João
Horácio  Vieira,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;
Indicação  n.  118/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a colocação de uma boca de lobo na rua 360,  esquina
com a  Rua  Vasco  Nunes  Balboa,  na  Barra  do  Saí,  de  autoria  das
Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n. 119/2014, que indica ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  contratação  de  novos
funcionários  ou  estagiários  para  a  Secretaria  Municipal  de
Planejamento e Urbanismo, de autoria das Bancadas do PSDB e PR;
Indicação  n.  120/2014,  que  indicam  ao   Prefeito  Municipal,  que
através  do  setor  competente,  providencie  a  instalação  de  água  no
Cemitério Municipal do Pontal, de autoria das Bancadas do PSDB e
PR. 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE convoca os vereadores para
Reunião Extraordinária a ser realizada no próximo dia 27 de agosto,
às 18 horas, para a primeira votação dos Projetos de Lei nº. 45/2014
(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)  e  46/2014  (dispõe  sobre  as  diretrizes  para
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elaboração da Lei Orçamentária para 2015, e dá outras providências).
Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h46min, 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, 25 de agosto 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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