
ATA Nº 109/11 DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 18 DE ABRIL DE 2011.

Aos dezoito dias do mês de abril de 2011, às 19h03min, sob a Presidência 
do Vereador Osni Ocker, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária do 3º ano 
Legislativo  da  6ª  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de 
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após leitura 
de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°  108/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 108/2011, a qual foi aprovada 
com ausência do Vereador Daniel,  do Vereador Joarez e da Vereadora 
Márcia.  Solicita  ao  Vereador  Izaque  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências.  VEREADOR  IZAQUE justifica  a  ausência  da 
Vereadora Márcia, que está com uma virose. 

2. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Izaque que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  15/2011,  que  requer  informações  sobre  qual  foi  a 
intervenção do Município para a realização do convênio entre o Estado 
de SC, “Subvenção Social” e a Colônia de Pescadores Z1, que resultou 
na  compra  de  um automóvel  de  passeio  “Fiat  Palio”.  De  autoria  do 
Vereador  Osni  Ocker.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a 
discussão. Em votação o Requerimento n° 15/2011, o qual foi aprovado 
com ausência do Vereador Daniel e Vereadora Márcia.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Izaque que  proceda  à  leitura  da 
Indicação  n°  56/2011,  que  indica  o  ensaibramento  da  Rua  Marcelo 
Moicke, entre a Avenida André Rodrigues de Freitas e a Rua Ana Maria 
de Freitas,  no bairro Itapema do Norte.  De autoria do Vereador Osni 
Ocker.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie a iluminação na Avenida Dra. Zilda 
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Arns entre a Rua Mariana Michels Borges e a Rua 1000 e entre a Rua 
do fórum até a Rua da Celesc.  VEREADOR JEFERSON indica que o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
aquisição de gramas e leivas para o campo da Acopof. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  comenta  da  reunião  que  houve  com  os 
representantes  da  Fortunato  e  da  Promotora  de  Justiça,  a  Dra. 
Bárbara.  Diz  que a  previsão  de  conclusão da  obra é  para  setembro 
deste ano. Diz que o atraso da obra trouxe muitos transtornos para o 
Município. Diz que está preocupado com tal atraso, já que o Porto está 
na  iminência  de  iniciar  suas  atividades  e  precisa  da  SC-415  para  o 
trafego dos caminhões e a passagem de tais caminhões pelo Município 
tratá um dano irreversível para o Município.  VEREADOR JEFERSON 
comenta  que  na  última  quinta-feira  estiveram  no  Município  os 
assessores do Deputado Chiodini e estão estudando a possibilidade de 
trazer  alguma  subvenção  para  as  Associações  do  Município. 
VEREADOR  MARCELO diz  que  na  reunião  que  houve  com  os 
representantes da Fortunato foi dito que o atraso da obra não foi pelas 
chuvas  e  sim  pelo  atraso  no  pagamento.  Diz  que  na  sua  opinião  o 
atraso se dá por três motivos principais: falta de estrutura da empresa 
que ganhou a licitação , falta de compromisso do governo com o povo 
Itapoaense e o início das obras antes de fazer as indenizações. Faz a 
leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei n° 10/2011, diz que 
foi  oficiado  o  Executivo  solicitando  uma  exposição  de  motivos  mais 
clara,  passaram-se  quinze  dias  e  a  até  hoje  não  veio  nenhuma 
resposta. 

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h03min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Secretário  Geral  e  pela  Mesa 
Diretora.
Itapoá, 18 de abril de 2011.

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
  

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral 
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