
ATA Nº 100/14 DA 38ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos vinte e quarto dias do mês de novembro de 2014, às 19h10min, sob
a Presidência do seu titular, o Vereador Thomaz Willian Palma Sohn,
realizou-se a 38ª 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°  99/2014,  a  qual  foi  aprovada,  com
ausência  dos  vereadores  Osni,  Márcia  e  Jocélio.  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  Substitutivo  n°  04/2014  ao  Projeto  de  Lei  n°
51/2014, que altera o anexo IV e V da Lei Municipal nº 075/2001, que
dispõe sobre  o  Estatuto  e  o  Plano  de  Carreira  e  Remuneração do
Pessoal  do  Magistério  Público  Municipal,  e  dá  outras  providências.
Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões
Permanentes. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  n°  65/2014,  que  institui  Programa  de  Recuperação  Fiscal-
REFIS, e dá outras providências. Após, encaminha o referido projeto
de lei às Comissões Permanentes. Solicita ao Secretário que proceda
à leitura do Projeto de Lei n° 66/2014, que cria o Fundo Municipal do
Idoso  do  município  de  Itapoá,  e  dá  outras  providências.  Após,
encaminha o referido projeto de lei às Comissões Permanentes, em
regime de urgência.  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Projeto  de  Lei  n°  67/2014,  que  projeto  de  lei  que  altera  a  Lei
Municipal  nº  162/2007,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Municipal  de
Defesa  do  Meio-Ambiente  -  COMDEMA,  e  dá  outras  providências.
Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões
Permanentes,  em  regime  de  urgência.  Solicita  ao  Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  68/2014,  que  institui  a
execução obrigatória, nas escolas públicas do município de Itapoá, do
Hino Nacional Brasileiro, do Hino do Estado de Santa Catarina e do
Hino do Município de Itapoá-SC. Após, encaminha o referido projeto
de lei às Comissões Permanentes. Solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Projeto  de  Resolução  n°  09/2014,  que  estabelece  o
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Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá. Após, encaminha
o referido projeto de resolução às Comissões Permanentes. Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Decreto n° 02/2014,
que  dispõe  sobre  a  aprovação  das  contas  do  Prefeito  relativas  ao
exercício de 2013. Após, encaminha o referido projeto de decreto às
Comissões Permanentes.  3.  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  segunda  discussão  o
projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  PLE  nº.
63/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  dos  vereadores  Osni,
Márcia  e  Jocélio.  4.  MOÇÃO:  VERREADOR  DANIEL  solicita  o
sobrestamento da Moção de Pesar n. 09/2014, tendo em vista que os
familiares  do  homenageado  não  puderam  comparecer  à  presente
reunião.  5.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que
proceda à  leitura  da  Indicação n.  199/2014,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal que providencie, com a maior brevidade, a regulamentação
somente em um sentido (um dos lados) nas ruas cuja largura da pista
de rolamento seja até 8 metros,  de autoria  das bancadas do PR e
PSDB; e da Indicação n. 200/2014, que indica ao Prefeito Municipal
que  providencie  a  instalação  de  um redutor  de  velocidade  na  Rua
Mariana  Michels  Borges,  entre  a  Câmara  Municipal  e  o  Fórum,
próximo à residência  de n.  904,  de autoria  das bancadas do PR e
PSDB.  VEREADOR  DANIEL.  VEREADOR  EDSON.  VEREADOR
CARLITO.  VEREADOR  ERNESTO.  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 19h43min, 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, 24 de novembro de 2014.
                                 

               AUSENTE                              
               Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                Presidente                                       Vice- Presidente
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       Geraldo Rene B. Weber                   Carlito Joaquim Custódio Junior
Primeiro Secretário                            Segundo Secretário

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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