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ATA Nº. 60/10         DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

 (x) CLJRF        (x) CESA       (x) CFO      (x) COSP

Aos vinte  dias  do mês de abril  de 2010,  reuniram-se,  ordinariamente,  no 
Plenário  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às  08h57min,  os  membros  da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Izaque Goes (Presidente), 
José Maria Caldeira (Vice-Presidente) e Jeferson Rubens Garcia (Membro); 
Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência:  Valdecir  de  Souza  (Vice-
Presidente)  e  José  Maria  Caldeira  (Membro);  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento: José Maria Caldeira (Presidente), Jeferson Rubens Garcia (Vice-
Presidente)  e  Valdecir  de  Souza  (Membro);  e  a  Comissão  de  Obras  e 
Serviços  Públicos:  Valdecir  de  Souza  (Presidente),  Osni  Ocker  (Vice-
Presidente), e Izaque Goes (Membro), sob a presidência do Vereador Izaque 
Goes. PRESIDENTE solicita ao Vereador Jeferson que proceda à leitura da 
Ata nº. 58/10. Em discussão a Ata n°.  58/10. Encerrada a discussão. Em 
votação a Ata nº. 58/10, a qual foi aprovada. Solicita ao Vereador Jeferson 
que  proceda  à  leitura  da  Ata  nº.  59/10.  Em discussão  a  Ata  n°.  59/10. 
Encerrada a discussão. Em votação a Ata nº.  59/10, a qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Vereador Jeferson que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 
06/2010, que altera a Lei Municipal n°. 110/2002.  DRA. MARTA diz que 
trata-se de projeto de lei originado do Poder Legislativo, com objetivo de 
estender a denominação da Rua Mariana Michels Borges em todo o seu 
traçado. Assim, afirma que a proposição não fere o contido no art. 4° da 
Lei  Municipal  n°.  178/03,  pelo  que  opina  pela  regular  tramitação,  nos 
termos  regimentais.  PRESIDENTE  diante  do  parecer  favorável  da 
Procuradora da Casa, colhe o parecer das Comissões, o qual é favorável. 
Ante  ao  surgimento  de  divergência  quanto  à  denominação  da  rua  em 
questão  no  Projeto  de  Lei  n°.  07/2010,  que  altera  a  Lei  Municipal  n°.  
162/1999, sobresta a discussão do referido projeto de lei e devolve-o à 
Mesa Diretora, para que essa dúvida seja sanada. Convida a Secretária  
de  Planejamento  e  Urbanismo  da  Prefeitura  Municipal,  Sra.  Andrea 
Choma,  para  participar  das  discussões  acerca  do  Projeto  de  Lei  n°. 
237/2009,  que  dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo 
urbano do município de Itapoá, e dá outras providências. Solicita que a 
Secretária  faça  uma  explanação  com  as  principais  mudanças  que  o 
referido  projeto  de  lei  está  propondo.  ANDREA  CHOMA  diz  que, 
basicamente,  as  mudanças  estão  na  tabela  da  ocupação  do  solo.  Há 
algumas alterações com relação ao texto,  somente para adequação ao 
correto  português.  Sinaliza  que  alguns  termos  que  caíram  em desuso 
foram substituídos, como por exemplo o termo “certificado de conclusão 
de  obras”  foi  substituído  por  “habite-se”.  A  principal  mudança  está  na 
questão da planilha do Anexo I da Tabela II, com relação aos parâmetros, 
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visto  que  em algumas  zonas  estes  eram um pouco  restritivos,  afirma. 
Sintetiza que em alguns pontos a taxa de ocupação passou de 50% para 
60%,  bem como houve  a  ampliação  do  coeficiente  de  aproveitamento. 
Afirma  que  nos  recuos  não  houve  alteração.  Finaliza  dizendo  que  no 
mapa que consta no projeto de lei houve um erro de pintura, exatamente 
na área que será construída a nova sede da Câmara. Diante disso, uma 
mensagem  retificadora  foi  encaminhada  hoje  à  Câmara,  sanando  o 
referido erro.  PRESIDENTE agradece a colaboração da Secretária. Pelo 
adiantado  da  hora,  sobresta  a  continuidade  das  discussões  acerca  do 
PLE 237/09. Nada mais dispuseram, encerrando a Reunião às 11h07min, 
da  qual  foi  lavrada  a  ata  que,  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai  
assinada por mim, Patrícia Carneiro Braz, secretária “ad hoc” designada 
para o ato, e demais Vereadores.

Itapoá, 20 de abril de 2010.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                           

  Izaque Goes             José Maria Caldeira             Jeferson Rubens Garcia
    Presidente                  Vice-Presidente                             Membro

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
     
                                                  
          AUSENTE                           
Márcia R. Eggert Soares         Valdecir de Souza          José Maria Caldeira
         Presidente                        Vice-Presidente                     Membro

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
                                                         
                  
                                                                                                
 José Maria Caldeira           Jeferson Rubens Garcia        Valdecir de Souza
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COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                      
                                                  
     Valdecir de Souza                     Osni Ocker                         Izaque Goes
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Patrícia Carneiro Braz
Agente Legislativo
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