
ATA Nº 98/14 DA 36ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos  dez  dias  do mês de novembro  de 2014, às 19h03min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 36ª
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° 97/2014. 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 Parecer Contrário da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº
55/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos
adicionais suplementares por anulação de dotação. Em discussão o
parecer.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Parecer
Contrário  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  ao
Projeto  de  Lei  nº  55/2014,  o  qual  foi  aprovado.  Tendo  em vista  o
Ofício  n.  705/2014/GP,  o  qual  requer  a  retirada  e  arquivamento do
Projeto de Lei nº 61/2014, que autoriza o Poder Executivo a custear
transporte  rodoviário  para  estudantes  universitários,  e  dá  outras
providências,  requer  o  arquivamento  do  referido  projeto  de  lei.
VEREADORA MÁRCIA tendo em vista que os inscritos na pauta para
participarem das discussões envolvendo o citado projeto de lei  não
tiveram  o  conhecimento  prévio  do  citado  ofício,  requer  que  os
mesmos  possam  manifestarem-se  na  presente  reunião.
PRESIDENTE  em votação  o  requerimento  da  Vereadora  Márcia,  o
qual  foi  acatado.  Convida  o  Sr.  Lincoln  Paul  Pradal,  estudante  da
Escola  Estadual  Nereu  Ramos  de  Itapoá,  o  Sr.  Braian  Wessler,
representante  dos  estudantes  universitários  de  Itapoá  da  turma de
Guaratuba,  o  Sr.  Arthur  Bordin,  representante  dos  estudantes
universitários de Itapoá do período matutino, e o Sr. Delly Lima Maciel
Neto,  representante  da  União  Brasileira  dos  Estudantes
Secundaristas,  para  manifestarem-se  acerca  do  Projeto  de  Lei  nº
61/2014. Após as manifestações, 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
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categoria  de  bens  dominiais,  bem  como  do  relatório  de  vistas  do
Vereador  Carlito.  VEREADOR  DANIEL  requer  vistas  ao  referido
projeto  de  lei.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador  Daniel,  o  qual  foi  aprovado.  3.  REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n.  62/2014,  que  requer  cópia  do  Plano de Aplicação
dos Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo de
2015, devidamente aprovado pelo Conselho do respectivo fundo, bem
como  o  Plano  de  Aplicação  de  2014,  acompanhados  das  atas  de
reuniões dos conselhos, de autoria das Bancadas do PR e PSDB. Em
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  n.  62/2014,  o  qual  foi  aprovado.  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n.  190/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a construção de um redutor de velocidade (lombada) na
Avenida  do  Príncipe,  próximo  ao  número  1345,  de  autoria  das
Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n. 191/2014, que indica ao
Prefeito  Municipal  que  providencie  a  construção  de  dois  pontos  de
ônibus na Barra do Saí, sendo um na Rua Vasco Nunes Balboa, entre as
ruas 160 e 170, e outro entre as ruas 250 e 260, de autoria do Vereador
Osni Ocker;  Indicação n. 192/2014, que indica ao Prefeito Municipal
que  providencie  a  instalação  de  rede  de  baixa  tensão  na  Rua
Esperança, da quadra 19 até a quadra 31, em um total de 3 postes,
no Bairro  Samambaial,  de autoria  das Bancadas do PMDB,  PSC e
PP;  Indicação  n.  193/2014,  que  indica  ao  Prefeito  Municipal  que
providencie a limpeza e abertura da Rua Flamboyant, no cruzamento
com a Rua Aratanha, na quadra 25, no Balneário Uirapuru, de autoria
das  Bancadas  do  PP,  PMDB  e  PSC;  Indicação  n.  194/2014,  que
indica ao Prefeito Municipal que providencie a colocação de um novo
ponto de ônibus na Rua Vasco Nunes Balboa, entre as ruas 140 e
170, e outro entre as ruas 240 e 260, de autoria das Bancadas do PP,
PMDB e  PSC;  e  da  Indicação  n.  195/2014,  que  indica  ao  Prefeito
Municipal  que  providencie  a  manutenção  elétrica  do  Trapiche  da
Figueira  (Lafite),  bem como a troca das luminárias,  com a  máxima
brevidade,  de  autoria  das  bancadas  do  PR  e  PSDB.  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  ERNESTO.  VEREADOR  GERALDO.
VEREADOR  CARLITO.  VEREADORA  MÁRCIA.  VEREADOR
DANIEL.  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a
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tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h39min, 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, 10  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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