
ATA Nº 97/14 DA 35ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos  três  dias  do mês de novembro  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 35ª
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  as  Atas
Ordinárias n° 95 e 96/2014. VEREADOR THOMAZ requer alterações
nas duas atas. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação as
Atas Ordinárias n° 95 e 96/2014, as quais foram aprovadas. Solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências.  2.
ENTRADA NA CASA: VEREADORA MÁRCIA requer a dispensa da
leitura dos dois projetos de lei que estão entrando na Casa na data de
hoje,  tendo  em  vista  que  ambos  serão  lidos  na  Reunião  das
Comissões.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  da
Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 63/2014, que autoriza o Poder
Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação
de  dotação.  Após,  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei n° 64/2014, que altera a Lei Municipal nº 134/2002, que
dispõe sobre a planta de valores, e dá outras providências. Após a
leitura,  distribui  os  referidos  projetos  de  lei  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  ordinário.  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de Lei n° 47/2014, que dispõe sobre a desafetação de ruas públicas
de  uso  comum  do  povo  passando  a  integrar  a  categoria  de  bens
dominiais. VEREADOR CARLITO requer vistas ao referido projeto de
lei. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Carlito,
o qual foi aprovado, com três votos contrários.  4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n.  46/2014,  que  requer  informações  acerca  do
andamento para a execução do trevo de acesso às comunidades do
Braço do Norte e Saí Mirim, na SC-416, de autoria das Bancadas do
PSC,  PMDB  e  PP.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  o   Requerimento  n.  46/2014,  o  qual  foi
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aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n. 47/2014, que requer informações acerca do motivo
de não ter  sido construída a passarela para pedestres sobre o Rio
Mendanha,  que  cruza  a  Avenida  André  Rodrigues  de  Freitas,  bem
como se a galeria que se encontra no terreno baldio ao lado do rio
será utilizada para a execução da obra, de autoria das Bancadas do
PSC,  PMDB  e  PP.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  o   Requerimento  n.  47/2014,  o  qual  foi
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n.  59/2014,  que  requer  informações  sobre  a
manutenção  da  pista  de  skate,  de  autoria  das  Bancadas  do  PR e
PSDB.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
votação  o   Requerimento  n.  59/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com
adendo  do  Vereador  Daniel.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Requerimento n.  60/2014, que requer o demonstrativo de
impacto  orçamentário  decorrente  da concessão da Licença Prêmio,
na  forma  prevista  no  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  05/2014,
incluindo  os  servidores  que  já  possuem  o  direito,  mas  ainda  não
fizeram  o  requerimento  para  usufruir  da  licença,  de  autoria  das
Bancadas  do  PR  e  PSDB.  VEREADOR  CARLITO  requer  o
sobrestamento  do  referido  requerimento.  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  61/2014,  que
requer informações sobre o serviço de manutenção da pavimentação
das Avenida Beira Mar 3 e Avenida Brasil, de autoria das Bancadas
do  PR  e  PSDB.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  o   Requerimento  n.  61/2014,  o  qual  foi
aprovado.  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao Secretário  que
proceda à  leitura  da  Indicação n.  187/2014,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  a  pintura  das  faixas  de  pedestres  nas
travessas  das  ruas  asfaltadas,  de  autoria  do  Vereador  Osni  Ocker;
Indicação  n.  188/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  instalação  de  rede  de  baixa  tensão  na  Rua  das
Bromélias,  da quadra 44 ate a quadra 66,  totalizando 3 postes,  no
Bairro Samambaial, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; e
da Indicação n. 189/2014, que indica ao Prefeito Municipal que seja
atendida,  com  a  maior  brevidade  pelo  órgão  competente,  a
Solicitação de Serviço nº 967, datada em 09 de setembro de 2014,
junto  à  Secretaria  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  referente  à
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colocação de manilhas, na Rua 1010, Bairro Paese, neste Município,
de autoria das bancadas do PSDB e PR. 6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  GERALDO.  VEREADOR  CARLITO.  VEREADORA
MÁRCIA. 7.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h27min, 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, 03  de
novembro 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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