
ATA Nº 63/14 DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

Aos dezessete  dias  do mês de fevereiro  de 2014, às 19h09min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 3ª
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° 61/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
61/2013, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Thomaz. Em
discussão a Ata Extraordinária nº.  62/2014.  Encerrada a discussão.
Em votação a Ata Extraordinária nº 62/2014, a qual foi aprovada, com
ausência  do  Vereador  Thomaz  (1min20s  à  1min57s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min59s  à
13min27s).  2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº.  91/2013, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  firmar  convênio  com  a  Associação  Lar
Amigo  do  Idoso  de  Itapoá,  e  do  relatório  de  vistas  do  Vereador
Carlito. Em discussão o projeto. Suspende a Reunião para confecção
de emendas ao Projeto (14min10s à 39min35s).  Reabre a Reunião
(56min55s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda
Modificativa nº  01/2014 ao Projeto de Lei  nº.  91/2013.  VEREADOR
DANIEL sugere que se faça a leitura e discussão das emendas em
bloco.  PRESIDENTE acata a solicitação do Vereador Daniel. Solicita
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Modificativa  nº
02/2014 e da Emenda Modificativa nº 03/2014 ao PLE nº.  91/2013.
Em discussão as emendas. Encerrada a discussão. Em única votação
a  Emenda  Modificativa  nº.  01/2014,  a  Emenda  Modificativa  nº.
02/2014 e a Emenda Modificativa nº. 03/2014 ao PLE nº 91/2013, as
quais  foram  aprovadas,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz
(56min58s à 1h01min12s). Em discussão a Redação Final do Projeto
de Lei  nº.  91/2013.  Encerrada a discussão.  VEREADORA MÁRCIA
requer  que  se  oficie  a  Assistência  Social  do  Município  solicitando
informações quanto ao número de idosos que residem no Município e

Ata n° 63/2014 – 17 de fevereiro de 2014. Pág



quantos  destes  são  atendidos  de  alguma  forma  pela  Assistência
Social.  PRESIDENTE  em única votação a Redação Final ao Projeto
de  Lei  nº.  91/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com  voto  contrário  do
Vereador Carlito e ausência do Vereador Thomaz (1h01min15s à 1h
15min08s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº. 01/2014, que denomina a “Avenida Rosa Linda Reis Corrêa”
no município de Itapoá. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº 01/2014, o qual
foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz  (1h15min28s  à
1h20min51s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  nº.  07/2014,  que  revoga  o  inciso  VIII,  do  artigo  26,  da  Lei
Municipal nº. 071/1994, que institui o Código Tributário Municipal. Em
primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira
votação o Projeto de Lei nº 07/2014, o qual foi  aprovado, com voto
contrário  dos  vereadores  Márcia  e  Carlito  e  ausência  do  Vereador
Thomaz  (1h20min55s  à  1h24min32s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei  Complementar nº.  02/2014, que
cria o cargo de Educador Social, de provimento temporário e sujeito à
regime  estatutário  especial,  e  dá  outras  providências.  Em primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto de Lei Complementar nº. 02/2014, o qual foi  aprovado, com
ausência  do  Vereador  Thomaz  (1h25min02s  à  1h28min58s).  3.
REQUERIMENTO: PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Requerimento  n°.  04/2014,  que  requer  que  o  Poder
Executivo informe à esta Casa de Leis quais as providências tomadas
acerca  da  construção  da  ponte  sobre  o  Rio  Mendanha  e,
consequentemente, o alargamento da Av. André Rodrigues de Freitas,
em frente à Pizzaria Itapema, no Bairro Itapema do Norte, de autoria
das Bancadas do PSDB,  PP e PR.  Em discussão o Requerimento.
Encerrada a  discussão.  Em votação o Requerimento nº  04/2014,  o
qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (1h29min10s à
1h33min20s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento  n°.  05/2014,  que  requer  a  presença  do  Prefeito
Municipal para prestar esclarecimentos sobre o Decreto Executivo nº
2006/2013,  de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP.
VEREADORA  MÁRCIA solicita  o  sobrestamento  da  discussão  do
Requerimento  (1h33min30s  à  1h33min50s).  4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Indicação  n°.  17/2014,  que  indica  que  seja  providenciada  a
disposição de um calçamento na rua 1590, no trecho compreendido
entre a Avenida Brasil até a Avenida João Horácio Vieira (calçamento
na Rua Maria Lurdes Sanches e na rua João Horácio Vieira), de autoria
do  Vereador  Edson  da  Cunha  Speck;  Indicação  n°.  18/2014,  que
indica que seja providenciada a construção de uma ponte na rua 2000,
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de  autoria  do  Vereador  Edson  da  Cunha  Speck;  Indicação  n°.
19/2014,  que  indica  que  seja  providenciada  a  construção  de  uma
lombada  na  Av.  Brasil,  esquina  com  a  Rua  1820,  de  autoria  das
Bancadas do PSDB, PP e PR; e da Indicação n°. 20/2014, que indica
que  seja  providenciada  a  restauração  da  ponte  para  pedestres
situada sob o Rio Formoso, na Rua Amabaí, Balneário Palmeiras, de
autoria  das  Bancadas  do  PSDB,  PP  e  PR (1h33min55s  à
1h36min50s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL: VEREADOR  GERALDO
(1h37min 35s à 1h39min20s). VEREADORA MÁRCIA (1h39min43s à
1h44min38s). PRESIDENTE convoca os vereadores da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar e da Comissão Especial de Estudo para
Ampliação  do  Porto  para  Reunião  às  16h  da  próxima  terça-feira
(1h44min47s  à  1h45min30s). 6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h55min, e,
para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pela Secretária Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 17 de fevereiro de 2014.

                                                                            AUSENTE
                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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