
ATA Nº 94/14 DA 32ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos  seis  dias  do mês de outubro  de 2014, às 19h09min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 32ª
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° 93/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
93/2014,  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  nº
61/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  custear  transporte
rodoviário  para  estudantes  universitários,  e  dá  outras  providências.
Após, encaminha o PLE nº. 61/2014 às Comissões Permanentes, em
regime  ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto  de  Lei  nº  62/2014,  que  Projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a
realização de despesas em regime de adiantamento e adota outras
providências.  Após,  encaminha  o  PLE  nº.  62/2014  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário.  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda
Supressiva n. 01/2014 ao Projeto de Lei n° 47/2014 (dispõe sobre a
desafetação  de  ruas  públicas  de  uso  comum do  povo  passando  a
integrar a categoria de bens dominiais), que suprime o inciso II do art.
1º.  VEREADOR  EDSON  requer  vistas  à  referida  emenda.
PRESIDENTE em votação o requerimento do Vereador Edson, o qual
foi acatado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº. 50/2014, que altera a Lei Municipal nº. 155/2003 que dispõe
sobre  a  estruturação  do  Plano  de  Cargos  e  Carreiras  do  Poder
Executivo do município de Itapoá.  Em primeira discussão o PLE nº.
50/2014.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  PLE  nº.
50/2014,  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.  Em segunda  discussão  o  PLE  nº.  52/2014.  Encerrada  a
discussão.  Em  segunda  votação  o  PLE  nº.  52/2014,  o  qual  foi
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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.  Em segunda  discussão  o  PLE  nº.  53/2014.
Encerrada a discussão.  Em segunda 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 determinado, e
dá outras providências.  Em segunda discussão o PLE nº.  54/2014.
Encerrada a discussão.  Em segunda votação o PLE nº.  54/2014,  o
qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  nº  56/2014,  que  dispõe  sobre  a
denominação da praça localizada no Balneário  Rainha do Mar.  Em
segunda  discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em
segunda votação  a  Redação Final  ao Projeto  de Lei  nº  56/2014,  a
qual  foi  aprovada.  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 157/2014, que indica
ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a  notificação  da  empresa
concessionária  responsável  pelo  transporte  público  municipal  para
que proceda uma revisão nos ônibus que transitam pelo Município, de
autoria  das Bancadas do PP, PMDB e PSC;  Indicação n.  160/2014,
que indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a  disposição  de
todas  as  lombadas  indicadas  pelos  vereadores  do  município  de
Itapoá, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP;  Indicação n.
161/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
disposição  de  iluminação  pública  em  frente  à  sede  da  Câmara
Municipal, de autoria das Bancadas do PSC, PMDB e PP; Indicação n.
162/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
cobertura  da  cancha  de  bocha  na  praça  do  Balneário  Rainha,  de
autoria  das Bancadas do PSC, PMDB e PP;  Indicação n.  163/2014,
que indica ao Prefeito Municipal  que providencie o ensaibramento na
Rua 570, no Bairro Cambijú, de autoria das Bancadas do PP, PMDB e
PSC;  Indicação  n.  164/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  notificação  da  agência  do  Banco  Bradesco  por  não
respeitar  a  Lei  Municipal  n.  66/1997,  tampouco  lei  federal,  onde  é
obrigatória  a  porta  giratória  com  detector  de  metal,  assentos  e
divisórias para os clientes nas transações bancárias, de autoria das
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Bancadas do PP, PMDB e PSC; Indicação n. 165/2014, que indica ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  instalação  de  rede  de  baixa
tensão e luminárias na Rua Cristo Ressuscitado, quadras 12 e 33, 1º
poste,  de autoria  das Bancadas do PMDB, PSC e PP;  Indicação n.
166/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  instalação  de  4
luminárias na Rua Caravelas, entre as ruas 300 e 290, no final das
referidas ruas, no Bairro Barra do Saí, de autoria das Bancadas do
PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  167/2014,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal  que  ensaibramento da  Rua das  Caravelas,  entre  as  ruas
300 e 290, no final das ruas, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC
e PP;  Indicação  n.  168/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie o ensaibramento da Rua Ouro Preto, entre as ruas 1580
a 1600, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP;  Indicação n.
169/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
extensão de rede elétrica na rua Aguara, entre as ruas 2690 e 2700,
no Balneário  Bahamas,  de autoria  das Bancadas do PMDB, PSC e
PP;  Indicação  n.  170/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  colocação  e  substituição  de  toda  a  sinalização
numéricas das ruas, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP. 5.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  CARLITO.  VEREADOR
DANIEL.  VEREADORA  MÁRCIA.  VEREADOR  ERNESTO.
VEREADOR GERALDO. VEREADOR EDSON. 6. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h38min, 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, 06 de outubro 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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