
ATA Nº 03/13 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

Aos  quatro  dias do mês de fevereiro  de 2013, às 19h01min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 1ª 
Reunião Ordinária do 1º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, 
após a leitura de trecho da Bíblia, a oração do Pai Nosso, bem como um 
minuto de silêncio em condolência à tragédia ocorrida na boate Kiss, em 
Santa Maria – Rio Grande do Sul, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em discussão  as  atas  extraordinárias  n°  01  e  02/2013. 
Encerrada  a  discussão.  Em  votação  as  atas  extraordinárias  n°  01  e 
02/2013, as quais foram aprovadas (03min25seg à 05min41seg). Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura das correspondências (06min01seg 
à 39min50seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE  determina que o Projeto de Lei n° 02/2013 que institui 
programa  de  recuperação  fiscal  -  REFIS,  e  dá  outras  providências 
permaneça  na  pauta  (41min15seg  à  41min23seg).  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Municipal  n° 
03/2013, oriundo do Executivo, que altera o art. 15 da Lei Municipal n° 
294/2010, e cria o Conselho Municipal de Saneamento. Após a leitura, 
distribui  o referido projeto de lei  para as Comissões Permanentes da 
Casa, em regime de urgência (41min47seg à 46min20seg).  Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Municipal  n°. 
04/2013, oriundo do Executivo, que autoriza o executivo Municipal abrir 
crédito  adicional  especial.  Após  a  leitura,  distribui  o  referido  projeto 
para  as  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime  de  urgência 
(48min07seg à 50min20seg).

3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  JEFERSON  indica  a manutenção  na  Rua  Izaura  Ferro, 
lateral da Rua 630, no Balneário Brasília. Indica, também, a disposição 
de  luminárias  nos  postes  da  Rua  Esperança,  no  Bairro  Samambaial 
(51min30seg à 52min03seg). VEREADORA MÁRCIA indica a troca das 
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lâmpada queimadas nos arredores das Escolas Nereu Ramos e Ayrton 
Senna (52min06seg à 52min28seg).  VEREADOR ERNESTO  indica o 
ensaibramento da Rua Vereador Darci Reinert, no Bairro Samambaial. 
Indica,  ainda,  a  remoção  de  um  poste  na  Rua  Walter  Crisanto, 
aproximadamente a  uns cem metros do Colégio Monteiro  Lobato,  no 
Bairro Samambaial. Indica, por fim, o manilhamento ou a construção de 
uma  galeria  no  valetão  da  Rua  Dr.  João  Colin,  localizado  na 
continuação  do  Gleba  II  do  Samambaial,  no  Bairro  São  José  I 
(52min30seg à 55min03seg). VEREADOR DANIEL indica a disposição 
de  um  redutor  de  velocidade  no  cruzamentos  das  Avenidas  André 
Rodrigues de Freitas com a do Príncipe, bem como no cruzamento das 
Avenidas Celso Ramos com a José da Silva Pacheco, ambos no Bairro 
Itapema do Norte (55min10seg à 57min01seg).  VEREADOR CARLITO 
indica a criação de uma comissão de servidores municipais para iniciar 
a  revisão  no  Plano  de  Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais 
(57min05seg  à  58min36seg).  VEREADOR  GERALDO  indica  a 
manutenção  na  pista  de  skate.  Indica,  também,  que  as  próximas 
instalações  de  academias  ao  ar  livre  não  sejam  mais  à  beira  mar. 
Indica,  ainda,  que  as  disposições  de  bueiros  não  sejam  mais  nas 
esquinas das vias. Indica, por fim, a manutenção no valetão próximo à 
Escola  Monteiro  Lobato,  no  Bairro  Samambaial  (58min40seg  à 
1h02min12seg).  VEREADOR  THOMAZ  indica  a  construção  de  um 
muro no cemitério do Pontal, bem como a construção de uma capela 
mortuária (1h02min30seg  à 1h03min37seg).  VEREADOR OSNI  indica 
que  seja  analisada a  possibilidade  de  desmembrar  o  Conselho 
Municipal  de  Agricultura  e  Pesca,  criando  duas  instituições  distintas. 
Indica,  ainda,  a  construção de  um muro  nos  fundos,  bem como nas 
laterais,  do prédio do Pronto Atendimento 24 horas (1h03min41seg  à 
1h05min21seg).  VEREADOR  DANIEL  indica  a  disposição  de  um 
redutor  de velocidade na Rua Dom Henrique I,  defronte à Sorveteria 
Fofoka,  no  Bairro  Barra  do  Saí  (1h05min25seg  à  1h05min45seg). 
VEREADORA  MÁRCIA  indica  a  disposição  de  um  semáforo  no 
cruzamento das Ruas João Horácio Vieira com a João Batista Velém, 
no Centro (1h05min50seg à 1h06min37seg).

4. ESPAÇO REGIMENTAL
VEREADOR JEFERSON (1h06min50seg à 1h15min07seg).

5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20min18seg, 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, 04 de fevereiro de 2013.
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                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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