
ATA Nº 06/13 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 04 DE MARÇO DE 2013.

Aos  quatro  dias do mês de março  de 2013, às 19h02min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 4ª 
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 e a oração do Pai Nosso.

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em discussão  a  Ata  Ordinária  n°  05/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 05/2013, a qual foi aprovada por 
unanimidade  (2min03seg  à  2min15seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura das correspondências (3min15seg à 11min03seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  Municipal n°.  15/2013,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei 
Municipal  n°.  74/2006,  que  cria  o  Conselho  Municipal  da  Cidade  de 
Itapoá, normatiza, estabelece sua estrutura e composição e dá outras 
providências  (12min16seg à 13min08seg); Projeto de Lei n°. 16/2013, 
oriundo do Executivo,  que cria  a Coordenadoria Municipal  de Defesa 
Civil  (COMDEC)  de  Itapoá  e  dá  outras  providências  (13min20seg  à 
13min30seg); e Projeto de Lei n°. 17/2013, oriundo do Executivo, que 
autoriza  o  Poder  Executivo  proceder  a  cessão  de  bens  imóveis  ao 
Estado  de  Santa  Catarina,  através  da  Secretaria  de  Estado  da 
Administração, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado  de  Santa  Catarina  –  CBMSC  (13min34seg  à  14min03seg). 
Após, encaminha todos os projetos de lei às Comissões Permanentes, 
sendo o  PLE n°  15/2013 em regime de  urgência  e  os  PLE n°  16  e 
17/2013  em  regime  ordinário  (14min23seg  à  14min35seg). 
VEREADORA MÁRCIA solicita a entrada do Projeto de Resolução n°. 
03/2013, que altera a Resolução n° 17/2010 e dá outras providências 
(14min38seg  à  14min50seg).  PRESIDENTE em  deliberação  o 
requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi acatado (15min02seg à 
15min12seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
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Lei  n°.  14/2013,  oriundo  do  Poder  Legislativo,  que  altera  a  Lei 
Municipal n°. 204/2008, que dispõe sobre o Zoneamento da Ocupação 
e  Uso  do  Solo  Urbano  do  município  de  Itapoá  (15min44seg  à 
16min20seg).  Encaminha  o  PLL  n°  14/2013  às  Comissões 
Permanentes,  em  regime  ordinário  (16min40seg  à  16min55seg). 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Resolução n°. 
03/2013, que altera a Resolução n° 17/2010 e dá outras providências. 
(17min00seg  à  17min15seg).  Após  a  leitura,  encaminha  o  PR  n° 
03/2013 às Comissões Permanentes, em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°. 01/2013 ao Projeto de Lei n°. 02/2013 (institui Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS, e dá outras providências), que adiciona o 
inciso  IV  ao  art.  2°(21min29seg  à  22min).  Em única  discussão  a 
emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Aditiva 
n°  01/2013,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade  (22min02seg  à 
27min30seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa  n°.  02/2013  ao  Projeto  de  Lei  n°.  02/2013  (institui 
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, e dá outras providências), 
que modifica o §1° do art.  2° (27min39seg à 28min17seg).  Em única 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda Modificativa n° 02/2013, a qual foi aprovada por unanimidade 
(28min23seg  à  30min24seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  da Emenda Aditiva  n°.  03/2013 ao Projeto de Lei  n°.  02/2013 
(institui  Programa  de  Recuperação  Fiscal  -  REFIS,  e  dá  outras 
providências),  que  adiciona  o  §  3°  ao  art.  2°  (30min29seg  à 
31min09eg).  Em única  discussão a  emenda.  Encerrada  a  discussão. 
Em única votação a Emenda Aditiva n° 03/2013, a qual foi aprovada por 
unanimidade (31min13seg à 36min27seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n°. 03/2013, que 
altera art. 15 da Lei Municipal n°. 294/2010 e cria o Conselho Municipal 
de  Saneamento  (36min40seg  à  41min14seg).  Em única  discussão  a 
Redação Final ao PLE n° 03/2013. Encerrada a discussão. Em única 
votação a Redação Final ao PLE n° 03/2013, a qual foi aprovada por 
unanimidade (41min40seg à 44min42seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 08/2013, que autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por 
anulação de dotação (44min55seg à 46min42seg). Em única discussão 
o PLE n° 08/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o PLE n° 
08/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (46min45seg  à 
47min12seg).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei n°. 05/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal proceder 
a  alienação  de  bens  móveis  inservíveis,  e  dá  outras  providências 
(47min28seg à 50min35seg). Em primeira discussão o PLE n° 05/2013. 

Ata n° 06/2013 – 04 de março de 2013. Pág 2/4



Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE n° 05/2013, o qual 
foi aprovado por unanimidade (50min47seg à 51min32seg). Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei   n°.  06/2013,  que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
suplementar por anulação de dotação (51min42seg à 54min15seg). Em 
primeira  discussão  o  PLE  n°  06/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em 
primeira  votação  o  PLE  n°  06/2013,  o  qual  foi  aprovado  por 
unanimidade (54min18seg à 54min40seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 07/2013, que autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação 
parcial de dotação (54min47seg à 57min53seg). Em primeira discussão 
o PLE n° 07/2013. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE 
n°  07/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (57min55seg  à 
1h00min49seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei n° 09/2013, que declara como utilidade pública o “CTG Fronteira 
do  Litoral  de  Itapoá”  no  município  de  Itapoá  (1h00min58seg  à 
1h02min07seg). Em primeira discussão o PLL n° 09/2013. Encerrada a 
discussão. Em primeira votação o PLL n° 09/2013, o qual foi aprovado 
por  unanimidade  (1h03min13seg  à  1h08min49seg).  VEREADORA 
MÁRCIA solicita seja realizada uma reunião extraordinária logo após a 
presente  reunião  ordinária,  para  colocar  em  segunda  deliberação  e 
votação PLL n°  09/2013,  visto  que os integrantes do “CTG Fronteira 
Litoral de Itapoá”, os quais assistem a presente reunião, solicitaram a 
esta  Vereadora  tal  requerimento  (1h08min55seg  à  1h09min40seg). 
PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o 
qual foi aprovado (1h09min40seg à 1h10min14seg).

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 04/2013, que requer que o Poder Executivo solicite 
ao Governo do Estado de Santa Catarina – Secretaria de Infraestrutura, 
o envio à esta Casa de Leis, do projeto de execução da obra de bocas 
de lobo e calçadas na rodovia SC-415, no trecho compreendido entre a 
Rua  João  Batista  Velém,  desde  o  trevo  da  Empresa  Brasmar 
(comunidade Vila Guilherme), ao Corpo de Bombeiros de Itapoá, para 
análise e tomada de providências, de autoria das bancadas do PSDB, 
PR e PP. Em única discussão o Requerimento n° 04/2013. Encerrada a 
discussão.  Em única  votação o  Requerimento  n°  04/2013,  o  qual  foi 
aprovado por unanimidade (1h10min20seg à 1h15min08seg).

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 
01/2013,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  Zilma 
Velém, residente do município de Itapoá, de autoria das bancadas do 
PSDB, PR e PP. Solicita que os demais vereadores também assinem a 
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presente  moção  (1h15min13seg  à  1h17min00seg).  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 02/2013, que manifesta 
congratulações  aos  arquitetos  Carlos  Henrique  Pedriali  Nóbrega  e 
Andrea  Elizabeth  Choma  pela  doação  de  projetos  urbanísticos  à 
Prefeitura  Municipal  de  Itapoá,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto 
Policarpo de Aquino. VEREADOR ERNESTO Solicita seja sobrestada a 
discussão  e  votação  da  Moção  de  Congratulação  n°  02/2013 
(1h17min05seg  à  1h17min22seg).  PRESIDENTE requerimento 
acatado. Solicita que permaneça na pauta da próxima reunião ordinária 
a  Moção  de  Congratulação  n°  02/2013  (1h17min24seg  à 
1h17min40seg). 

6. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da indicação 
n°.  45/2013,  que indica seja providenciada a instalação de lombadas 
em toda a extensão da Rua Itaiópolis, no Centro de Itapoá, de autoria 
das  bancadas do  PP,  PSDB e  PR (1h17min45seg à  1h18min25seg); 
indicação n°. 46/2013, que indica seja providenciada a construção de 
galerias nas proximidades do Condomínio Volta ao Mundo, de autoria 
das bancadas do PR, PSDB e PP (1h18min29seg à 1h19min23seg); e 
indicação n°. 47/2013, que indica seja providenciada a verificação e o 
cuidado  na  limpeza  e  abertura  das  valas  próximas  aos  postes  de 
distribuição  de  energia  elétrica  em todo  o  Município,  de  autoria  das 
bancadas do PR, PSDB e PP (1h19min25seg à 1h20min10seg).

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  ERNESTO indica  a  disposição  de  duas  lombadas  na 
Avenida Brasília (1h20min15seg à 1h20min41seg). Indica a disposição 
de uma lombada na Rua Walter Crisanto, defronte à Escola Municipal 
Monteiro  Lobato,  no  Bairro  Samambaial  ((1h20min45seg  à 
1h21min30seg).  Indica,  ainda,  que  o  itinerário  da  linha  dos  ônibus 
contemple  o  posto  de  saúde  do  Samambaial  (1h21min31seg  à 
1h22min00seg). VEREADOR JEFERSON indica seja providenciado um 
aterro  no  campo  de  futebol  do  Bairro  Pontal  (1h22min02seg  à 
1h22min45seg).  VEREADOR  DANIEL indica  a  manutenção,  com  a 
máxima  urgência,  no  campo  de  futebol  do  Centro  (1h22min48seg  à 
1h24min04seg).  VEREADORA  MÁRCIA indica  a  viabilização  de 
recursos  financeiros  à  XX  Gincana  Embarcada  de  Pesca  de  Itapoá 
(1h24min10seg  à  1h25min15seg).  VEREADOR  THOMAZ  indica  que 
seja providenciada a iluminação no campo de futebol do Bairro Pontal 
do  Norte  (1h25min18seg  à  1h25min39seg).  VEREADORA  MÁRCIA 
solicita  a  confecção  de  uma  moção  de  congratulação  pelo  dia 
Internacional das Mulheres (1h26min36seg à 1h27min14seg).

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
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VEREADOR  CARLITO  (1h27min11seg  à  1h33min58seg) 
VEREADORA MÁRCIA (1h34min03seg à 1h35min10seg). VEREADOR 
ERNESTO (1h35min29seg  à  1h38min09seg).  VEREADOR  DANIEL 
(1h38min15seg à 1h50min45seg).  OSVALDO ZIMERMAN,  Presidente 
do CTG Fronteira Litoral de Itapoá (1h50min53seg à 1h56min48seg).

9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20min59seg, 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 março de 2013.

                           
                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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