
ATA Nº 08/13 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 11 DE MARÇO DE 2013.

Aos onze dias do mês de março de 2013, às 19h10min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Osni Ocker, realizou-se a 5ª 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  as  Atas  Ordinária  n°  06/2013  e 
Extraordinária n° 07/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  as Atas 
Ordinária  n°  06/2013  e  Extraordinária  n°  07/2013,  as  quais  foram 
aprovadas,  com  a  ausência  da  Vereadora  Márcia  (1min44seg  à 
1min58seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências (2min05seg à 11min51seg).

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Supressiva n°. 01/2013 ao Projeto de Resolução n°. 03/2013 (altera a 
Resolução n°. 17/2010 e dá outras providências), que suprime o inciso 
II do art. 3°. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em 
única votação a Emenda Supressiva n° 01/2013, a qual foi  aprovada 
por  unanimidade  (11min58seg  à  13min26seg).  Solicita  ao  Secretário 
que proceda à leitura da Emenda Supressiva n°. 02/2013 ao Projeto de 
Resolução n°.  03/2013,  que suprime a instrução para  provimento no 
cargo  do  art.  3°.  Em única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação a Emenda Supressiva n° 02/2013, a qual 
foi aprovada por unanimidade (13min28seg à 14min06seg). Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura da Emenda Supressiva n°. 03/2013 ao 
Projeto  de  Resolução n°.  03/2013,  que  suprime  o  cargo  “Assessoria 
Presidência”  do  art.  5°.  Em única  discussão a  emenda.  Encerrada a 
discussão. Em única votação a Emenda Supressiva n° 03/2013, a qual 
foi aprovada por unanimidade (14min08seg à 15min56seg). Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  11/2013,  que 
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir créditos adicionais especiais 
por  superávit  financeiro  e  excesso  de  arrecadação   (16min02seg  à 
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18min20seg).  Em  única  discussão  o  PLE  n°  11/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n° 11/2013, o qual foi aprovada por 
unanimidade (18min30seg à 20min59seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 12/2013, que autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  superávit 
financeiro (21min03seg à 23min20seg). Em única discussão o PLE n° 
12/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o PLE n° 12/2013, 
o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (23min45seg  à  26min18seg). 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
13/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito 
adicional especial por superávit financeiro (26min20seg à 28min31seg). 
Em única  discussão  o  PLE  n°  13/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em 
única votação o PLE n° 13/2013, o qual foi aprovado por unanimidade 
(28min51seg  à  33min07seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  15/2013,  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.  Em única  discussão  o  PLE  n°  15/2013  (33min12seg  à 
36min09seg).  VEREADORA  MÁRCIA propõe  emenda  modificativa 
verbal, a qual modifica o inciso I do art. 1°, o qual altera o inciso I do 
art.  5°  da  Lei  Municipal  n°.  74/2006,  que  passará  a  ter  a  seguinte 
redação:  “Art.  1°  (…),  inciso  I  -  05  (cinco)  representantes  do  Poder 
Executivo  Municipal,  indicados  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo;” 
(36min15seg à 37min20seg).  PRESIDENTE diante da emenda verbal 
proposta  pela  Vereador  Márcia,  encaminha  o  PLE  n°  15/2013  às 
Comissões  Permanentes,  para  análise  da  emenda  (37min29seg  à 
37min44seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação 
Final  ao  Projeto  de  Lei  n°.  02/2013,  que  institui  Programa  de 
Recuperação Fiscal - REFIS, e dá outras providências (44min37seg à 
45min15seg).  VEREADOR  DANIEL propõe  emenda  modificativa 
verbal, que modifica o art. 8° da referida Redação Final, que passará a 
ter a seguinte redação: “Art. 8° O prazo para a adesão ao programa ora 
instituído inicia-se na data de publicação desta lei, expirando-se no dia 
31 de dezembro de 2013.” (45min30seg à 46min04seg). VEREADORA 
MÁRCIA propõe emenda modificativa verbal que modifica o art. 3° da 
referida Redação Final, que passará a ter a seguinte redação: “Art. 3° 
Tratando-se de débito tributário inscrito em dívida ativa, em processo 
de  execução  fiscal  já  ajuizada,  para  adesão  ao  programa  e, 
consequente extinção do processo ou o pedido de suspensão da ação, 
na  hipótese  de  parcelamento,  este  deverá  ser  instruído  com  o 
comprovante  do  pagamento  dos  honorários  advocatícios,  que  serão 
devidos no percentual  de 5% (cinco por  cento)  sobre o montante  da 
dívida”  (46min16seg  à  47min20seg).  PRESIDENTE  diante  das  duas 
emendas  verbais  propostas,  encaminha  a  Redação  Final  ao  PLE  n° 
02/2013  às  Comissões  Permanentes,  para  análise  das  referidas 
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emendas  (47min30seg  à  50min13seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 10/2013, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal proceder a cessão de bens imóveis ao Estado de 
Santa  Catarina  através  do  fundo  de  melhoria  para  a  Polícia  Civil 
(50min37seg à 54min12seg). Em primeira discussão o PLE n° 10/2013. 
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE n° 10/2013, o qual 
foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel  (54min32seg  à 
1h08min30seg). 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 
(1h08min29seg  à  1h11min36seg).  Em segunda  discussão  o  PLE n° 
05/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda   votação  o  PLE  n° 
05/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (1h12min02seg  à 
1h12min13seg). 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 (1h12min23seg 
à 1h15min12seg). Em segunda discussão o PLE n° 06/2013. Encerrada 
a  discussão.  Em  segunda  votação  o  PLE  n°  06/2013,  o  qual  foi 
aprovado por  unanimidade (1h15min18seg à  1h28min37seg).  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  (1h29min00seg  à 
1h29min07seg).  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  vistas  do  referido 
projeto de lei (1h29min08seg à 1h29min10seg).  PRESIDENTE acata o 
pedido de vistas da Vereador Márcia (1h29min11seg à 1h29min17seg).

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 05/2013 que requer que o Poder Executivo informe à 
Câmara o número da matrícula da área de propriedade da Prefeitura, 
localizada  na  Vila  Guilherme,  defronte  à  Rodovia  SC-415  (antigo 
Barreiro),  enviando  cópia  da  documentação  à  esta  Casa,  inclusive 
croqui de localização, memorial descritivo e certidão de confrontantes, 
de autoria  de todos os vereadores (1h29min28seg à 1h30min47seg). 
Em  única  discussão  o  Requerimento  n°  05/2013.  Encerrada  a 
discussão.  Em única  votação o  Requerimento  n°  05/2013,  o  qual  foi 
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz  (1h30min56seg  à 
1h33min36seg);  Requerimento  n°.  06/2013  que  requer  que  o  Poder 
Executivo encaminhe a esta Casa de leis algumas informações quanto 
à viabilização de estudo técnico para a extensão da rede de energia 
elétrica  na  Avenida  José  da  Silva  Pacheco,  atendendo  os  diversos 
moradores  que  residem no  Bairro  São  José  e  que  ainda  não  foram 
beneficiados com este serviço, de autoria das Bancadas do PSDB, PP 
e  PR  (1h33min48seg  à  1h35min19seg).  Em  única  discussão  o 
Requerimento n° 06/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o 
Requerimento  n°  06/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade 
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(1h35min25seg à 1h47min33seg); e do Requerimento n°. 07/2013, que 
requer que o Poder Executivo informe a esta Casa de Leis quanto aos 
motivos  que  encerraram  os  atendimento  dos  correspondentes 
bancários em toda a Cidade,  de autoria  do Vereador  Thomaz Willian 
Palma Sohn (1h48min00seg à 1h48min38seg). Em única discussão o 
Requerimento n° 07/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o 
Requerimento  n°  07/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade 
(1h48min42seg à 2h00min05seg).

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 
03/2013  que  manifesta  congratulações  pelo  Dia  Internacional  das 
Mulheres,  de  autoria  de  todos  os  vereadores  (2h00min27seg  à 
2h04min44seg). Em única discussão a Moção n° 03/2013. Encerrada a 
discussão. Em única votação a Moção n° 03/2013, a qual foi aprovada 
por unanimidade (2h04min56seg à 2h09min50seg).

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°. 56/2013, que indica que seja providenciada a retirada de caramujos 
grandes  que  estão  procriando  nos  quintais  e  nas  ruas  próximos  às 
casas  dos  bairros  São  José,  Samambaial  e  Itapema  do  Norte,  de 
autoria  das  Bancadas  do  PSDB,  PP  e  PR  (2h10min00seg  à 
2h10min48seg);  e  da  Indicação  n°.  57/2013,  que  indica  que  seja 
providenciada a manutenção da Rua 1620, no Centro, a qual dá acesso 
à praia, de autoria das Bancadas do PR, PP e PSDB (2h10min55seg à 
2h11min48seg).

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  DANEIL indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a 
dragagem do Rio Sai Mirim, com a máxima urgência (2h12min00seg à 
2h12min08seg).  Indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a 
manutenção  da  Rua  Caracaxa,  fundos  da  escola  Ayrton  Senna,  no 
Balneário Jardim Pérola do Atlântico (2h12min10seg à 2h12min19seg). 
Por  fim,  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a  instalação  de 
iluminação pública na orla da Rua 1000 até a Rua 1100, no Balneário 
Paese (2h12min22seg à 2h12min49seg). VEREADORA MÁRCIA indica 
ao  Poder  Executivo  que  notifique  a  Empresa  Brasmar,  bem como  à 
Polícia Rodoviária para que regularize o estacionamento da carretas no 
Trevo  da  SC-415  (2h12min55seg  à  2h14min09seg).  VEREADOR 
DANEIL  indica  a  confecção  de  um  requerimento  solicitando  que  o 
Poder  Executivo  envie  à Câmara cópias do alvará e/ou liberação da 
construção  do  muro  da  Empresa  Brasmar  (2h14min14seg  à 
2h15min45seg).  Ainda,  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a 
elaboração  do  plano  de  intervenção  da  área  retroportuária 
(2h15min48seg  à  2h16min30seg).  VEREADOR  EDSON  indica  ao 
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Poder  Executivo  que  providencie  a  disposição  de  um  redutor  de 
velocidade  na  Rua  José  Alves  (2h18min13seg  à  2h18min48seg). 
VEREADOR THOMAZ indica ao Poder Executivo que seja concluída a 
reforma  do  telhado  do  Ginásio  de  Esportes  de  Itapoá,  a  qual  já  foi 
inciada  há  cerca  de  20  dias  (2h19min09seg  à  2h20min20seg). 
VEREADOR JEFERSON indica ao Poder Executivo que providencie a 
manutenção  da  Rua  Antonio  Ferro  Andrada,  lateral  da  Rua  630,  no 
Balneário  Brasília  (2h20min02seg  à  2h20min10seg). VEREADOR 
ERNESTO indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção, 
com a máxima urgência, na Rua do Peixe, no Balneário Samambaial 
(2h20min13seg  à  2h20min53seg).  Ainda,  indica  ao  Poder  Executivo 
providencie  a  manutenção  na  boca  de  lobo,  na  rua  Ana  Maria 
Rodrigues de Freitas, defronte à Câmara, no Bairro Itapema do Norte 
(2h20min55seg  à  2h21min39seg).  VEREADOR  DANEIL  indica  a 
confecção  de  um  requerimento  solicitando  ao  Poder  Executivo 
informações acerca da manutenção da boca de lobo na Avenida André 
Rodrigues  de  Freitas,  defronte  à  esta  Casa  de  Leis,  solicitada  por 
inúmeras  vezes  e  até  o  presente  momento  não  foi  solucionado  o 
problema do insuportável mal cheiro exalado pela referida boca de lobo 
(2h22min40seg à 2h23min18seg).  VEREADOR OSNI indica ao Poder 
Executivo  que  providencie  a  manutenção  nas  ruas:  Rua  São  José, 
esquina com a Rua Frontin, no Bairro Itapema do Norte; Rua Fernando 
Magalhães, no Bairro Barra do Saí; e na  Rua 120, no Bairro Barra do 
Saí (2h24min49seg à 2h25min50seg).

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA (2h27min27seg à 2h31min16seg).

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
21min41seg, 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, 11 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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