
ATA Nº 89/14 DA 27ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 1º DE SETEMBRO DE 2014.

Ao  primeiro  dia  do mês de setembro  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 27ª
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° 87/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
87/2014, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Ernesto. Em
discussão a Ata  Extraordinária  n°  88/2014.  Encerrada  a  discussão.
Em votação a Ata Extraordinária n° 88/2014, a qual foi aprovada, com
ausência do Vereador Ernesto.  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  das  correspondências.  2.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei
Complementar  Substitutivo  nº.  01/2014  ao  Projeto  de  Lei
Complementar  n°  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. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei
Complementar  Substitutivo  nº.  01/2014  ao  Projeto  de  Lei
Complementar  n°  05/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do
Vereador  Ernesto.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Redação  Final  ao  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.  Em  segunda  discussão  a  redação  final.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação a Redação Final ao PLE nº. 45/2014,
a qual foi  aprovada, com ausência do Vereador Ernesto.  Solicita ao
Secretário que proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei
n°  46/2014,  que  dispõe sobre  as  diretrizes  para  elaboração da  Lei
Orçamentária  para  2015,  e  dá  outras  providências.  Em  segunda
discussão  a  redação  final.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda
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votação  a Redação Final ao PLE nº. 46/2014,  a qual foi aprovada,
com  ausência  do  Vereador  Ernesto.  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 segunda discussão a
redação  final.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  a
Redação Final ao PLE nº. 48/2014, a qual foi aprovada, com ausência
do  Vereador  Ernesto.  3.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 121/2014, que indica
ao Prefeito Municipal que providencie a disposição de um redutor de
velocidade (lombada) na Rua 1970, próximo ao n. 238, e um redutor
de  velocidade  em frete  à  creche  do  Balneário  Palmeiras,  além da
fixação de placas indicando área escolar, de autoria das Bancadas do
PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  122/2014,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  Joaquim  Leal
Gomes,  bem  como  da  Rua  630,  ambas  localizadas  no  Balneário
Brasília, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n.
123/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
instalação de uma lixeira em frente à creche no Balneário Palmeiras,
de  autoria  das  Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.
124/2014, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a abertura
da Rua dos Pescadores, localizada no Bairro Samambaial, Gleba II,
de autoria  das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.
125/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
instalação  de  06  pontos  de  ônibus,  em  frente  aos  existentes
localizados na Rua Walter  Crisanto,  Rua Joaquim Peres e  Avenida
José da Silva Pacheco, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e
PP;  Indicação  n.  126/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a instalação de iluminação pública em toda a extensão da
Rua João Horácio Vieira, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP;  Indicação  n.  127/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  o  ensaibramento  das  ruas  1950,  1960  e  1820,  no
Balneário Palmeiras, conforme abaixo assinado anexo, de autoria das
Bancadas do PP, PSC e PMDB; Indicação n. 128/2014, que indica ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  construção de uma creche no
Bairro  Pontal,  de  autoria  das  Bancadas  do  PP,  PSC  e  PMDB;
Indicação  n.  129/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a retirada dos restos da academia ao ar livre localizada
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na comunidade do Pontal,  de autoria  das Bancadas do PP,  PSC e
PMDB; e da  Indicação n. 130/2014, que indica ao Prefeito Municipal
que providencie a colocação de saibro na Rua Luiz Egomar Olkoski,
entre a Rua 1000 e a Rua Mariana Michels Borges,  de autoria das
Bancadas  do  PR  e  PSDB.  4.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
convida todos os presentes a entoarem o Hino Nacional,  tendo em
vista  a abertura  da Semana da Pátria.  Nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 19h50min, 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, 1º de setembro 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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