
ATA Nº 95/14 DA 33ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 13 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos  treze  dias  do mês de outubro  de 2014, às 19h09min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 33ª
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° 94/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
94/2014, a qual foi aprovada, com ausência dos vereadores Daniel e
Carlito.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das
correspondências.  2.  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,  bem  como  o
relatório de vistas do Vereador Edson da Cunha Speck. Em discussão
a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda
Supressiva  n.  01/2014  ao  Projeto  de  Lei  n°  47/2014,  a  qual  foi
rejeitada  por  quatro  votos,  com ausência  dos  vereadores  Daniel  e
Carlito. 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  segunda  discussão  o  PLE  nº.  50/2014.
Encerrada a discussão.  Em segunda votação o PLE nº.  50/2014,  o
qual  foi  aprovado.  3.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  45/2014,  que
requer  informações acerca da estrutura  do Conselho da Cidade de
Itapoá – CONCIDADE, de autoria das Bancadas do PSDB e PR. em
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  n.  45/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  dos
vereadores Daniel e Carlito. 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 171/2014, que indica
ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a  colocação  de  placas  de
sinalização de trânsito em todas as esquinas do Loteamento Príncipe, de
autoria  das  Bancadas  do PR e PSDB;  Indicação  n.  172/2014,  que
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indica  ao  Prefeito  Municipal  que providencie a extensão de rede de
energia elétrica de baixa tensão na Rua João Neres do Rosário, quadra
31, no Bairro Samambaial, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP;  Indicação  n.  173/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a extensão de rede de energia elétrica de baixa tensão na
Rua  Miradouro,  quadra  11,  dois  postes,  no  Bairro  Samambaial,  de
autoria  das Bancadas do PMDB, PSC e PP;  Indicação n.  174/2014,
que indica ao Prefeito Municipal que providencie a extensão de rede de
energia elétrica de baixa tensão na Rua São Lourenço, quadra 37, um
poste, no Bairro Samambaial, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC
e PP;  Indicação  n.  175/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a extensão da rede de energia elétrica na Rua Albacora,
fundos do Balneário Brasília, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC
e PP;  Indicação  n.  176/2014,  que indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  colocação de placas indicando o primeiro e o  segundo
acesso à cidade de Itapoá-SC, de autoria das Bancadas do PSDB e
PR;  Indicação  n.  177/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie instalação de luminárias na Rua Apitere (2.760), no Bairro
Pontal  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  do PP,  PMDB  e  PSC;
Indicação  n.  178/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie o ensaibramento da Rua 2.750, no Bairro Pontal do Norte, de
autoria  das  Bancadas  do PP,  PMDB  e  PSC;  e  da  Indicação  n.
179/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  a
manutenção da iluminação da Rua 1.300, começando em frente à casa
1092, no Bairro Verdes Mares, de autoria das Bancadas do PP, PMDB e
PSC.  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADORA  MÁRCIA.
VEREADOR  GERALDO.  VEREADOR  THOMAZ  requer  que  o  seu
espaço na Palavra Livre seja cedido à Senhora Alessandra Silveira,
Secretária  Municipal  de Assistência Social.  PRESIDENTE tendo em
vista o ofício n. 135/2014, deste Poder, bem como o Parecer Jurídico
da Procuradora da Casa acerca do assunto, com fundamento no art.
209 do Regimento Interno,  nega o  pedido do Vereador  Thomaz.  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, 13 de outubro de 2014.   
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               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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