
ATA Nº 96/14 DA 34ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 20 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos  treze  dias  do mês de outubro  de 2014, às 19h10min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 34ª
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° 95/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
95/2014, a qual foi sobrestada. 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°
47/2014,  que  dispõe sobre  a  desafetação de  ruas  públicas  de  uso
comum do povo passando a integrar a categoria de bens dominiais.
VEREADORA  MÁRCIA  requer  vistas  ao  referido  projeto  de  lei.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o
qual foi rejeitado. Em discussão o projeto. Encerada a discussão. Em
primeira  votação o  PLE nº.  47/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com três
votos contrário e ausência do Vereador Daniel.  3. REQUERIMENTO:
VEREADOR ERNESTO solicita  o  sobrestamento  dos
Requerimentos nº. 46 e 47/2014.  PRESIDENTE  solicitação acatada.
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.
48/2014,  que  requer  informações  sobre  os  investimentos  para
ampliação  das  vagas  nas  creches  e  escolas  de  Itapoá  e  os
preparativos para atendimento da demanda para os próximos anos.
De  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR.  Em  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o  Requerimento
n. 48/2014, o qual foi rejeitado, com três votos favoráveis e ausência
do vereador Daniel.  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura do
Requerimento n.  49/2014, que requer informações da Secretaria de
Obras sobre a situação de abandono da Estrada Cornelsen, acesso
da  Barra  do  Saí.  De  autoria  das  Bancadas  do  PSDB  e  PR.  Em
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  n.  49/2014,  o  qual  foi  rejeitado,  com  três  votos
favoráveis e ausência do vereador Daniel.  Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  50/2014,  que  requer
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informações sobre o abandono da obra de pavimentação na Avenida
Beira, mar entre a 1ª e 2ª pedra, e seu prazo de conclusão previsto
para a alta temporada. De autoria das Bancadas do PSDB e PR. Em
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  n.  50/2014,  o  qual  foi  rejeitado,  com  três  votos
favoráveis e ausência do vereador Daniel.  Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  51/2014,  que  requer
informações sobre a questão salarial  dos médicos e a ausência do
Projeto  de  Lei,  oriundo  do  Poder  Executivo,  para  melhoria  dos
vencimentos dos médicos. De autoria das Bancadas do PSDB e PR.
Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento  n.  51/2014,  o  qual  foi  rejeitado,  com  três  votos
favoráveis e ausência do vereador Daniel.  Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  52/2014,  que  requer
informações sobre a manutenção e o plano de investimento para as
praças de ginástica.  De autoria  das Bancadas do PSDB e PR.  Em
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  n.  52/2014,  o  qual  foi  rejeitado,  com  três  votos
favoráveis e ausência do vereador Daniel.  Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  53/2014,  que  requer
informações sobre o Processo Licença Ambiental Canal da Barra do
Saí  para  atendimento  de  reivindicação  da  comunidade  local.  De
autoria das Bancadas do PR e PSDB. Em discussão o requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o  Requerimento n.  53/2014, o
qual foi rejeitado,  com três votos favoráveis e ausência do vereador
Daniel.  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
n. 54/2014, que requer informações sobre os critérios de escolha das
ruas a serem pavimentadas e também qual o motivo de a rua do PA,
Fórum, APAE e Câmara não ter  sido incluída nos investimentos de
pavimentação asfáltica, dada a relevância da via para a comunidade.
De  autoria  das  Bancadas  do  PR  e  PSDB.  Em  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o  Requerimento
n. 54/2014, o qual foi rejeitado, com três votos favoráveis e ausência
do vereador Daniel.  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura do
Requerimento  n.  55/2014,  que  requer  informações  sobre  quais
procedimentos e formas de fiscalização do Poder Executivo sobre o
tráfego de carretas de transporte de containers nas vias urbanas de
Itapoá e  possíveis  instalações  de  empresas  do  segmento  portuário
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em local não autorizado pelo Plano Diretor. De autoria das Bancadas
do  PR  e  PSDB.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  votação  o   Requerimento  n.  55/2014,  o  qual  foi
rejeitado,  com três votos favoráveis e ausência do vereador Daniel.
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.
56/2014,  que  requer  informações  sobre  o  sistema  de  coleta  e
distribuição de água, e os preparativos para evitar/amenizar a falta de
água na alta temporada. De autoria  das Bancadas do PR e PSDB.
Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento  n.  56/2014,  o  qual  foi  rejeitado,  com  três  votos
favoráveis e ausência do vereador Daniel.  Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  58/2014,  que  requer
informações  sobre  o  Fundo  do  Meio  Ambiente.  De  autoria  das
Bancadas do PR e PSDB. Em discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  votação  o   Requerimento  n.  58/2014,  o  qual  foi
rejeitado, com três votos favoráveis e ausência do vereador Daniel. 4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura da Indicação n. 180/2014, que indica ao Prefeito Municipal que
entre em contato com a empresa “Marinebus Transporte Marítimo e
Fluvial  de  Passageiros”  de  Florianópolis,  que  fará  o  transporte
marítimo  entre  Joinville  e  São  Francisco  do  Sul  pela  Baía  da
Babitonga, passando pela Vila da Glória até do Centro Histórico de
São Francisco do Sul, segundo a Fundação Turística de Joinville. De
autoria  das  Bancadas  do  PSDB e  PR;  Indicação  n.  181/2014,  que
indica  ao  Prefeito  Municipal  que  providencie  aulas  semanais  de
ginástica  no  Bairro  Samambaial  e  no  Balneário  Rainha.  De autoria
das  Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP;  Indicação  n.  182/2014,  que
indica ao Prefeito Municipal que providencie a colocação de manilhas
na Rua Darci Reinert Filho, quadra 36, esquina com a Rua da Graça,
no Bairro Samambaial.  De autoria das Bancadas do PMDB, PSC e
PP;  Indicação  n.  183/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie  a  limpeza  e  abertura  da  Rua  Flamboyant  com  o
cruzamento  da  Rua  Aratanha  e  Andorinha,  no  Balneário  Uirapuru,
mais especificamente na quadra 25. De autoria das Bancadas do PP,
PMDB e PSC; Indicação n. 184/2014, que indica ao Prefeito Municipal
que providencie a mudança de sentido de tráfego de veículos na Rua
do Príncipe,  entre a Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas até a
Avenida  André  Rodrigues  de  Freitas.  De  autoria  das  Bancadas  do
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PMDB,  PSC  e  PP;  Indicação  n.  185/2014,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  a  limpeza  e  o  ensaibramento  da  Rua
Mamorama, no Loteamento São José I. De autoria das Bancadas do
PP, PMDB e PSC; e da Indicação n. 186/2014, que indica ao Prefeito
Municipal  que  providencie  a  abertura  da  Rua  1730,  Balneário
Princesa  do  Mar,  em  um  trecho  de  150  metros.  De  autoria  das
Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC.  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR  EDSON.  VEREADOR  THOMAZ.  VEREADORA
MÁRCIA. 6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h48min, 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, 20  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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