
ATA Nº 99/14 DA 37ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos dezessete dias do mês de novembro de 2014, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 37ª
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 votação a Ata Ordinária
n° 98/2014. 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  do  Projeto  de  Lei  n°
63/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito
adicional  suplementar  por  anulação  de  dotação.  Em  primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
PLE  nº.  63/2014,  o  qual  foi  aprovado.  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,  bem  como  do  relatório  de
vistas do Vereador Daniel. VEREADOR DANIEL propõe uma emenda
ao  referido  projeto  de  lei,  e  solicita  que  o  projeto  retorne  às
Comissões  Permanentes,  para  que  a  emenda  seja  discutida  pelas
Comissões.  PRESIDENTE  tendo em vista  a  emenda proposta  pelo
Vereador Daniel, informa que o projeto de lei retornará às Comissões
Permanentes,  para  a  discussão  da  emenda  ora  proposta.  3.
REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Requerimento n. 63/2014, que requer cópia dos seguintes
documentos:  1  –  Decreto  de  nomeação  do  Conselho  Municipal  de
Segurança,  de  Avaliação  de  Riscos  e  Evacuação  das  Escolas
Municipais;  2  –  Plano  Estratégico  de  Segurança,  de  Avaliação  de
Riscos e Evacuação das instituições de ensino municipal, de autoria
das  Bancadas  do  PR  e  PSDB.  Em  discussão  o  Requerimento.
Encerrada  a  discussão.  Em votação o  Requerimento  n.  63/2014,  o
qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n. 64/2014, que requer informações sobre as medidas
que estão sendo tomadas para o cumprimento das Leis n. 146/2002 e
154/2003, de autoria das Bancadas do PR e PSDB. Em discussão o
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Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento
n.  64/2014,  o  qual  foi  aprovado.  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 196/2014,
que indica ao Prefeito Municipal que providencie a construção de uma
creche no Bairro Saí Mirim, de autoria das Bancadas do PMDB, PSC
e PP;  Indicação n.  197/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a instalação de uma boca de lobo na Rua 400, em frente
ao  n.  3524,  no  Bairro  Barra  do  Saí,  de  autoria  das  Bancadas  do
PMDB, PSC e PP; e da Indicação n. 198/2014, que indica ao Prefeito
Municipal que providencie, com a maior brevidade, a implantação de
placas regulamentando o estacionamento dos veículos no calçadão
da Avenida Beira Mar 3, entre o Balneário Jardim Pérola do Atlântico
e o Balneário Nossa Senhora Aparecida, de forma que não ocupem
espaço  da  pista  de  rolamento,  de  autoria  das  bancadas  do  PR  e
PSDB.  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  DANIEL.
VEREADOR  CARLITO.  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h10min, 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, 17 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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