
ATA Nº 66/14 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 17 DE MARÇO DE 2014.

Aos  dezessete  dias  do mês de março  de 2014, às 19h05min, sob a
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 6ª
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° 65/2014.  Encerrada a discussão. Em votação  a Ata Ordinária n°
65/2014,  a  qual  foi  aprovada  (2min11s  à  2min32s).  Solicita  ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min35s  à
12min20s).  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  Resolução  nº.
06/2014, que institui no Poder Legislativo do município de Itapoá/SC,
a Comissão Especial para Tratar Sobre a Transformação Significativa
do Meio Ambiente Municipal a Partir do Projeto de Parcelamento do
Solo  do  Empreendimento  Riviera  Santa  Maria.  Em  discussão  o
parecer.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Parecer
contrário  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  ao
Projeto  de  Resolução  nº.  06/2014,  o  qual  foi  aprovado,  com votos
contrários  dos  Vereadores  Geraldo,  Márcia  e  Carlito.  VEREADOR
THOMAZ diz  que  não  assinou  tal  projeto.  PRESIDENTE esclarece
que  o  Vereador  Thomaz  foi  procurado  diversas  vezes  para  a
assinatura do projeto. VEREADORA MÁRCIA solicita que encaminhe
ao departamento  de  Meio  Ambiente  do  Ministério  Público  cópia  de
capa a capa do do projetos de Resolução nº 05/2014 e do Projeto de
Resolução nº. 06/2014 (12min39s á 35min06s). PRESIDENTE solicita
ao Secretário que proceda a leitura da Redação Final do 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.  Em  discussão  a  Redação
Final. Encerrada a discussão. Em única votação a Redação Final ao
Projeto  de  Lei  nº.  10/2014,  a  qual  foi  aprovada com abstenção do
Vereador Jeferson (35min 10s à 1h14min20s).  Solicita ao Secretário
que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 11/2014, que  denomina
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nome de via pública: “Rua Cardeal”. Em primeira discussão o projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  projeto  de  Lei  nº.
11/2014, o qual foi aprovado (1h14min26s à 1h18min28s).  Solicita ao
Secretário que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 12/2014, que
denomina  nome  de  via  pública:  “Rua  Cambacica”.  Em  primeira
discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
projeto  de  Lei  nº.  12/2014,  o  qual  foi  aprovado  (1h18min30s  à
1h22min28s).  Solicita ao Secretário que proceda a leitura do Projeto
de  Lei  nº.  14/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
conceder  auxílio-financeiro  à  Fundação  Padre  Luiz  Facchini  Pró
Solidariedade e Vida. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em primeira votação o projeto de Lei nº. 14/2014, o qual
foi aprovado (1h22min30s à 1h28min40s).  Solicita ao Secretário que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 88/2013, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  a  efetuar  a  abertura  de  crédito  adicional
suplementar  no  orçamento  do  município  de  Itapoá.   Em  segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o
Projeto  de  Lei   nº.  88/2013,  o  qual  foi  aprovado  (1h30min20s  à
1h35min20s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  Complementar  nº.  07/2013,  que  altera  a  Lei  Complementar
Municipal  nº.  18/2007,  que  cria  o  cargo  de  agente  comunitário  de
saúde,  de  provimento  temporário  e  sujeito  a  regime  estatutário
especial, e dá outras providências. Em segunda discussão o projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei
Complementar  nº.  07/2013,  o  qual  foi  aprovado  (1h35min20s  à
1h37min56s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto
de  Lei  Complementar  Substitutivo  n°.  06/2013  ao  Projeto  de  Lei
Complementar n°. 05/2013, que altera a Lei Complementar Municipal
nº. 07/2003, que dispõe sobre as normas relativas ao Imposto Sobre
Serviço  de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN.  Em segunda  discussão  o
projeto.  Encerrada a discussão. Em segunda votação o  Projeto de
Lei  Complementar  Substitutivo  n°.  06/2013  ao  Projeto  de  Lei
Complementar  n°.  05/2013,  o  qual  foi  aprovado  (1h37min59s  à
1h41min40s).  3.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°.  07/2014, que
requer  que  o  Poder  Executivo  encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis
informações  sobre  a  existência  de  um  cronograma  para  a
revitalização da praça localizada na Rua Joaquim Peres, na quadra
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62, lote 9, ao lado do posto de saúde do Samambaial. De autoria das
Bancadas  do  PSC,  PMDB  e  PP. Em  discussão  o  requerimento.
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°.  07/2014, o
qual foi aprovado (1h41min45s à 1h43min40s). Solicita ao Secretário
que proceda à leitura do Requerimento n°. 08/2014, que requer que o
Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre a
possibilidade do itinerário do transporte de saúde abranger os bairros
Samambaial, São José e Balneário Brasília, entrando pela Rua Walter
Crisanto,  passando  pela  Rua  Joaquim  Peres  e  retornando  pela
Avenida José da Silva Pacheco. De autoria das Bancadas do PSC,
PMDB e PP. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão.
Em  votação  o  Requerimento  n°.  08/2014,  o  qual  foi  aprovado
(1h43min45s à 1h48min30s).  4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita
ao  Secretário  que  proceda à  leitura  da  Indicação n°.  26/2014,  que
indica que seja providenciada a disposição, em cada posto de saúde
do Município, de três cadeiras de rodas, duas cadeiras de banho, dois
andadores  e  quatro  pares  de  muletas  para  pacientes  que
necessitarem  destes  equipamentos  especiais,  de  autoria  das
Bancadas do PSC,  PMDB e PP;  Indicação n°.  27/2014,  que indica
que seja  encaminhada à RBS TV,  uma solicitação de melhorias  na
rede de transmissão do sinal de TV para Itapoá – SC; Indicação n°.
28/2014,  que  indica  que  seja  providenciada  a  disposição  de  uma
lombada entre as quadras 01 e 02, do Balneário Praia das Conchas,
na  Barra  do  Saí;  Indicação  n°.  29/2014,  que  indica  que  seja
encaminhado um requerimento à diretoria das empresas de telefonia
celular  Tim e Vivo,  requerendo providências,  visando a melhoria do
sistema de telefonia celular  e extensão da área de abrangência do
sinal em nosso Município ambas de autoria das Bancadas do PSDB e
PR;  Indicação  n°.  30/2014,  que  indica  que  seja  providenciado  o
ensaibramento da rua 1º de Julho, desde o seu início, na SC-416, até
a Estação de Tratamento de Água (ETA) e Indicação n°. 31/2014, que
indica  que  seja  providenciada  a  colocação  de  areia  no  pátio  e  no
parque  da  Escola  Municipal  Ayrton  Senna,  ambas  de  autoria  das
Bancadas  do  PMDB,  PSC  e  PP  (1h48min33s  à  1h55min48s).
VEREADOR GERALDO solicita prorrogação do horário regimental da
reunião.  PRESIDENTE concede  a  prorrogação.  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR GERALDO indica uma menção honrosa
para  os  salva-vidas  do  Município  (1h55min53s  à
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2h03min09s).VEREADORA MÁRCIA solicita  Moção  de  Pesar  pelo
falecimento  do  Juiz  de  Direito,  o  senhor  José  Volpato  de  Souza.
Solicita  Moção  de  Pesar  pelo  falecimento  do  senhor  João  Base
(2h03min20s  à  2h08min10s). 6. ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h14min, e,
para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. Itapoá, 17  de  março  de
2014.
                
           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente
                                                       

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