
ATA Nº 04/13 DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2013.

Aos  dezoito  dias do mês de fevereiro  de 2013, às 19h01min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 2ª 
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 um trecho da Bíblia, a oração do Pai Nosso, bem como 
de  justificar  a  ausência  do  Vereador  Ernesto,  visto  que  este  está  no 
sepultamento de um ente querido.

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em discussão  a  Ata  Ordinária  n°  03/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 03/2013, a qual foi aprovada por 
unanimidade,  com  ausência  do  Vereador  Ernesto  (2min01seg  à 
02min19seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências (2min30seg à 22min59seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei Municipal n° 02/2013, que institui programa de recuperação fiscal - 
REFIS, e dá outras providências (23min50seg à 32min54seg). Solicita 
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Municipal  n° 
05/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  proceder  a 
alienação  de  bens  móveis  inservíveis,  e  dá  outras  providências 
(33min07seg  à  34min56seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura do Projeto de Lei  Municipal  n°  06/2013,  que autoriza o Poder 
Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de 
dotação  (35min03seg  à  36min12seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei Municipal n° 07/2013, que autoriza o 
Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por 
anulação parcial  de dotação (36min33seg à 41min56seg). Encaminha 
todos  os  projetos  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em  regime 
ordinário (41min59seg à 42min15seg).
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3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto 
de Lei  n°  04/2013,  que    autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito 
adicional  especial.  Em  única  discussão  o  projeto.  VEREADORA 
MÁRCIA  solicita que ao elaborar a Redação Final do presente projeto, 
corrija-se a data, visto que no projeto consta erroneamente o ano de 
2011  ao  invés  de  2013.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em 
única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°  04/2013,  qual  foi  aprovado  por 
unanimidade,  com  ausência  do  Vereador  Ernesto  (42min19seg  à 
47min08seg).

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  01/2013,  que  requer  que  o  Prefeito  Municipal 
encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre as normas atuais 
para a confecção de lixeiras, calçadas, arborização, caixas de correio 
e  construção  de  abrigo  de  botijão  no  exterior  das  residências,  de 
autoria  das  bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP.  Em  discussão  o 
Requerimento  n°  01/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n° 01/2013, o qual foi aprovado com um voto contrário e 
ausência do Vereador Ernesto (47min30seg à 1h01min24seg).

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
Indicações n° 18/2013, que indica a execução de obras de drenagem e 
escoamento  das  águas  pluviais  em toda  extensão da  Av.  Dra.  Zilda 
Arns  Neumann,  de  autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia 
(1h01min49seg  à  1h03min22seg);  Indicação  n°.  19/2013,  que  indica 
que seja providenciado, com a máxima urgência, o ensaibramento da 
Rua  Cataratas,  entre  as  ruas  590  e  600,  no  Balneário  Brasília,  de 
autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia  (1h03min27seg  à 
1h03min57seg); Indicação  n°.  20/2013,  que  indica  que  seja 
providenciada a regularização dos dois lotes anexos à Delegacia Civil, 
com vistoria, bem como a construção de cobertura para os carros que 
estão  ao  relento,  de  autoria  das  bancadas  do  PR,  PSDB  e  PP 
(1h04min01seg  à  1h03min57seg); Indicação  n°.  21/2013,  que  indica 
seja instituído um programa de divulgação mais amplo do serviço de 
coleta seletiva em Itapoá, de autoria das bancadas do PP, PSDB e PR 
(1h04min43seg  à  1h05min39seg); Indicação  n°.  22/2013,  que  indica 
que,  através do setor  de  Planejamento e Urbanismo,  sejam inclusas 
nas exigências para a expedição do “Habite-se” a instalação de lixeira, 
caixa de correio, abrigo para botijão de gás, e calçadas, de autoria das 
bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP  (1h04min43seg  à  1h05min39seg); 
Indicação n°. 23/2013, que indica que seja providenciada a abertura, 
bem como a colocação de “boca de lobo”, da Rua Ermiliano Perneta, 
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no Bairro Barra do Saí, de autoria das bancadas do PSDB, PR e PP 
(1h06min46seg  à  1h07min42seg); Indicação  n°.  24/2013,  que  indica 
que  seja  providenciada  a  informatização  do  sistema  de  Saúde  do 
Município,  via  web,  integrando  os  postos  de  saúde  da  família  e  o 
Pronto Atendimento 24 horas, de autoria das bancadas do PSDB, PR e 
PP  (1h07min51seg  à  1h08min44seg);  e Indicação  n°.  25/2013,  que 
indica que seja providenciada a concessão de auxílio alimentação ao 
Pronto  Atendimento,  de  autoria  das  bancadas  do  PR,  PSDB  e  PP 
(1h08min47seg à 1h09min27seg).

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  CARLITO  indica  que  oficie  ao  Executivo  Municipal, 
solicitando  seja  enviada  a  esta  Casa  a  lista  de  reivindicações  do 
Sindicato  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Itapoá 
(1h09min45seg  à  1h11min50seg).  VEREADORA MÁRCIA  indica  que 
seja  oficiada  a  Prefeitura  Municipal,  solicitando  que  transfira,  com a 
máxima urgência, a creche do Bairro Pontal para outro imóvel, visto as 
condições  precárias  do  imóvel  o  qual  está  instalada  a  creche 
(1h11min52seg à 1h14min47seg). VEREADOR DANIEL indica que seja 
atendida  a  solicitação  de  serviço  n°  198/2013,  realizada  por  um 
munícipe,  a  qual  solicita  manilhamento  no  cruzamento  das  Ruas 
Cândido  com  a  Avenida  Saí  Mirim,  no  Bairro  Barra  do  Saí 
(1h15min14seg  à  1h15min41seg).  Indica,  ainda,  que  seja  estudada 
uma área para a construção de uma nova escola para o Bairro Pontal, 
bem  como  para  a  construção  de  uma  quadra  de  esportes 
(1h16min29seg  à  1h17min01seg).  VEREADOR  EDSON  indica  seja 
providenciada uma solução segura na SC-415, na entrada e saída para 
o  Bairro  Saí  Mirim  (1h17min03seg  à  1h17min29seg).  VEREADOR 
OSNI  indica seja recapeado o asfalto da Avenida Dom Henrique II, no 
trecho  entre  as  ruas  370  à  rua  340,  no  Bairro  Barra  do  Saí 
(1h18min03seg à 1h19min01seg).  VEREADOR JEFERSON indica que 
seja  continuada  a  abertura  da  rua  110,  no  Bairro  Barra  do  Saí 
(1h19min37seg à 1h20min29seg).

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20min22seg, 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, 18 de fevereiro de 2013.

                        
                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente    
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        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário    
           

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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