
ATA Nº 93/14 DA 31ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 31ª
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° 92/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
92/2014,  a qual  foi  aprovada.  Solicita  ao Secretário  que proceda à
leitura  das  correspondências.  2.  ORDEM  DO  DIA:  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da  Emenda Modificativa
nº.  01/2014  ao  Projeto  de  Lei  nº  56/2014  (dispõe  sobre  a
denominação da praça localizada no Balneário Rainha do Mar), que
modifica o art. 1º. Em discussão a emenda. Encerrada a discussão.
Em primeira votação a Emenda Modificativa nº. 01/2014 ao Projeto de
Lei nº 56/2014, a qual foi  aprovada.  VEREADOR DANIEL solicita a
inclusão da primeira votação do PLE nº. 56/2014.  PRESIDENTE em
votação o requerimento do Vereador Daniel, o qual foi aprovado. Em
primeira  discussão o  PLE nº.  56/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira votação o PLE nº. 56/2014, o qual foi aprovado. 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, com relatório de vista do
Vereador Carlito Joaquim Custódio Junior.  Em primeira discussão o
PLE nº. 52/2014. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE
nº. 52/2014, o qual foi aprovado, com três votos contrários. 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,  com relatório de vista do
Vereador Carlito Joaquim Custódio Junior.  Em primeira discussão o
PLE nº. 53/2014. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE
nº. 53/2014, o qual foi aprovado, com três votos contrários. 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  oficineiras  por  tempo
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determinado, e dá outras providências. Em primeira discussão o PLE
nº. 54/2014. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº.
54/2014,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao Secretário  que proceda à
leitura do Projeto de Lei n° 49/2014, que autoriza o Poder Executivo
Municipal  proceder  a  alienação  de  bens  móveis  inservíveis,  e  dá
outras  providências.  Em  segunda  discussão  o  PLE  nº.  49/2014.
Encerrada a discussão.  Em segunda votação o PLE nº.  49/2014,  o
qual  foi  aprovado.  3.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  43/2014,  que
requer  que o Poder  Executivo  encaminhe,  para esta  Casa de Leis,
informações  acerca  do  Projeto  de  Lei  nº.  51/2014,  de  autoria  das
Bancadas do PR e PSDB. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n.  43/2014,  o  qual  foi
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n.  44/2014,  que  requer  que  o  Poder  Executivo
encaminhe,  para esta  Casa de Leis,  relatório  do  Cartão  Ponto  dos
servidores  e  funcionários  atuantes  no  “Programa  da  Jornada
Ampliada”  dos  alunos  da  rede  municipal  de  ensino,  devidamente
rubricados pelo departamento de Recursos Humanos, de autoria das
Bancadas do PR e PSDB. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n.  44/2014,  o  qual  foi
aprovado.  4.  INDICAÇÃO: VEREADOR  THOMAZ  solicita  o
sobrestamento da Indicação nº.  157/2014.  PRESIDENTE  solicita ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 149/2014, que indica
ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a  abertura  da  Rua  Cândido
Lopes, entre as quadras 59 e 68, no Balneário Saí Mirim (Barra do
Saí),  de  autoria  das  Bancadas  do PSC,  PMDB e  PP;  Indicação  n.
150/2014, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a abertura
da Avenida Felipe Schimidt, entre as quadras 46 e 51, no Balneário
Cambijú, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.
151/2014, que indica ao Prefeito Municipal que providencie a abertura
da  Rua das  Acácias  (Rua 520),  localizada  no  Balneário  Rainha  do
Mar,  de  autoria  das  Bancadas  do PSC,  PMDB e  PP;  Indicação  n.
152/2014, que indica ao Prefeito Municipal que providencie melhorias
na sinalização e iluminação da Estrada Cornelsen, neste município de
Itapoá,  de  autoria  das  Bancadas  do PSDB  e  PR;  Indicação  n.
153/2014,  que indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
manutenção e o ensaibramento das ruas 500, 510, 520 e 530, a partir
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da Avenida Marechal Floriano Peixoto até o final das citadas ruas, no
Balneário  Rainha,  de  autoria  das  Bancadas  do PMDB,  PSC e  PP;
Indicação  n.  154/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a instalação de luminárias em 9 postes na Avenida Brasil,
entre as ruas 2140 e 2330, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP;  Indicação  n.  155/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a limpeza da vala atrás do mercado Speck, no Bairro Saí
Mirim, de  autoria  das  Bancadas do PMDB, PSC e PP;  Indicação n.
156/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
instalação  de  uma  lombada  na  Avenida  Brasil,  nas  proximidades  do
número  1913,  de  autoria  das  Bancadas  do PMDB,  PSC  e  PP;
Indicação  n.  158/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a instalação de dois pontos de táxi, com abrigo, sendo um
próximo à Panificadora Maycon (Itapoá/Centro), e outro próximo ao Porto
Itapoá (Pontal), de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; e da
Indicação  n.  159/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a construção de dois redutores de velocidade (lombada) na
rua  Dona Cristina,  entre  a  Rua Corvina  e  a  Avenida  Dra.  Zilda  Arns
Neumann, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP. 5. ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADORA MÁRCIA. 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 20h05min, 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, 29 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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