
ATA Nº 64/14 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2014.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2014, às 19h06min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 4ª
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° 63/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
63/2014,  a  qual  foi  aprovada  (1min10s  à  1min28s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min30s  à
1h18min10s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 15/2014, que
altera a Lei  Municipal  nº.  392/2012, que nomeia a via pública “Rua
Joaquim Peres”. VEREADORA MÁRCIA solicita a dispensa da leitura
do  projeto  de  lei.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o
requerimento da Vereadora Márcia,  o qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei
nº. 15/2014. Após, distribui o projeto às Comissões Permanentes, em
regime ordinário (1h20min22s à 1h21min15s). VEREADORA MÁRCIA
solicita  a  inclusão  da  entrada  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
03/2014,  que  autoriza  a  alteração  significativa  do  meio  ambiente
municipal de Itapoá a partir do projeto de ampliação do Porto Itapoá,
na pauta da presente reunião. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado (1h21min16s
à 1h21min53s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de Lei  nº.  16/2014, que denomina “Rua Tatu Bola”  no município de
Itapoá.  VEREADORA  MÁRCIA solicita  a  dispensa  da  leitura  do
projeto de lei.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento
da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei nº. 16/2014.
Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em  regime
ordinário  (1h22min20s  à  1h23min18s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 03/2014. Após,
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distribui o projeto às Comissões Permanentes, em regime de urgência
especial (1h23min25s à 1h29min45s). VEREADORA MÁRCIA solicita
que  as  Comissões  emitam  parecer  ao  PLC  nº.  03/2014,  já  que  o
mesmo  está  tramitando  sob  o  regime  de  urgência  especial.
PRESIDENTE  suspende a  reunião  para  que  as  Comissões  emitam
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº.  03/2014 (1h34min15s).
Reabre a reunião (1h59min06s).  3. ORDEM DO DIA: VEREADORA
MÁRCIA  solicita  a  prorrogação  do  horário  da  Reunião  Ordinária.
PRESIDENTE  acata  a  solicitação  da  Vereadora  Márcia.
VEREADORA  MÁRCIA solicita  a  inclusão  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  03/2014 para única votação na presente  reunião.
PRESIDENTE coloca  em deliberação o  requerimento  da  Vereadora
Márcia,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  03/2014.  VEREADOR
CARLITO solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto  de  lei.
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador
Carlito, o qual foi aprovado. Solicita à Vereadora Márcia que proceda
à leitura da ementa e do parecer das Comissões ao Projeto de Lei
Complementar  nº.  03/2014.  Em  discussão  o  projeto.  VEREADOR
DANIEL faz algumas considerações ao PLC nº. 03/2014 (2h04min46s
á  2h06min39s).  PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em  única
votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  03/2014,  o  qual  foi
aprovado  (1h59min30s  à  2h09min17s).  Solicita  ao  Secretário  que
proceda à leitura da Emenda Aditiva nº. 01/2014 ao Projeto de Lei nº.
10/2014, que fixa multa para prestadora de serviço de fornecimento
de água no  município  de  Itapoá em decorrência  da  interrupção do
serviço  ao  consumidor.  VEREADOR  JEFERSON solicita  vistas  à
Emenda.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador Jeferson, o qual foi aprovado. Concede vistas da Emenda
Aditiva  nº.  01/2014  ao  Projeto  de  Lei  nº.  10/2014  ao  Vereador
Jeferson.  VEREADOR JEFERSON solicita  que  se  oficie  à  Agência
Reguladora  e  à  UVESC  para  que  emitam  parecer  (2h09min20s  à
2h21min07s).  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Projeto de Lei nº. 90/2013, que dispõe sobre a elaboração,
beneficiamento e comércio de produtos de origem animal e vegetal,
institui  o  Serviço  de  Inspeção  Municipal  –  SIM,  e  dá  outras
providências.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  90/2013,  o  qual  foi  aprovado
(2h21min10s  à  2h28min30s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Projeto de Lei nº.  03/2014, que altera a Lei  Municipal  nº.
215/2003,  e  dá  outras  providências.  Em  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
03/2014, o qual foi aprovado (2h28min34s à 2h30min15s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 01/2014, que
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denomina  a  “Avenida  Rosa  Linda  Reis  Corrêa”  no  município  de
Itapoá.  Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda
votação  o  Projeto  de  Lei  nº  01/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Thomaz (2h30min20s à 2h33min24s). 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  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
07/2014, o qual foi aprovado, com voto contrário do Vereador Carlito
e  da  Vereadora  Márcia  (2h33min30s  à  2h55min02s).  Conforme
solicitação do Poder Executivo, por meio do ofício nº. 433/2014/GP,
arquiva o 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  (2h55min58s  à
2h56min25s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  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  e  PR.  VEREADORA  MÁRCIA juntamente  com  os  outros
autores, solicita a retirada do Requerimento nº. 05/2014 (2h56min28s
à 3h01min29s).  5. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário
que proceda à leitura da Indicação n°. 21/2014, que indica que seja
providenciada a poda de árvores que se encontram obstruindo fios
elétricos  e  postes,  no  bairro  Samambaial,  de  autoria  do  Vereador
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°. 22/2014, que indica que
seja  providenciada  a  manutenção,  bem como o  ensaibramento,  da
Rua Surucuá, no Balneário São José, de autoria do Vereador Ernesto
Policarpo de Aquino; e da Indicação n°. 23/2014, que indica que seja
providenciado  o  encaminhamento,  para  esta  Casa  de  Leis,  de  um
projeto  de  lei  que  disponha  sobre  a  preservação  do  Patrimônio
Histórico,  Artístico,  Cultural  e  Natural  do  Município  de  Itapoá,  de
autoria das Bancadas do PSDB e PR (3h01min30s à 3h05min52s). 6.
ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADORA MÁRCIA solicita a confecção
de uma moção de apoio ao Governo do Estado acerca da duplicação
da  SC-416  e  da  SC-417  (3h05min55s  à  3h09mim59s). 7.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 22h17min, 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, 24 de fevereiro de 2014.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente

Ata n° 64/2014 – 24 de fevereiro de 2014. Pág



                                                       
        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário   

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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