
ATA Nº 09/13 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 18 DE MARÇO DE 2013.

Aos  dezoito  dias do mês de março  de 2013, às 19h03min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 6ª 
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 e o minuto 
de silêncio em condolência à morte do Seu Vilmar Kohler.

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em discussão a Atas Ordinária n° 08/2013.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 08/2013, a qual foi aprovadapor 
unanimidade, com ausência do Vereador Daniel(3min08seg à 3min25seg). 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências 
(3min47seg à 18min51seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto 
de  Lei  Complementar  n°.  01/2013  que  altera  a  Lei  Complementar 
Municipal n°. 005/2003, que institui o Código de Obras do Município de 
Itapoá,  e  dá  outras  providências(20min01seg  à  20min18seg). 
VEREADORA MÁRCIA Solicita  a  dispensa  da  leitura(20min19seg  à 
20min21seg).  PRESIDENTE Acatado o requerimento de dispensa de 
leitura  Encaminha  o  PLC  n°  01/2013  ao  procurador  jurídico  desta 
Casa(20min22seg à 21min25seg).

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n°. 01/2013 à Redação Final ao Projeto de Lei n°. 02/2013 
(institui  programa  de  recuperação  fiscal  -  REFIS,  e  dá  outras 
providências)  que  modifica  o  art.  8°(21min37seg à  23min02seg). Em 
única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a 
Emenda Modificativa n° 01/2013, a qual foi  rejeitada, com a ausência 
do Vereador Daniel(23min03seg à 25min56seg). Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura da Emenda Modificativa n°. 02/2013 à Redação 
Final ao Projeto de Lei n°. 02/2013 (institui programa de recuperação 
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fiscal  -  REFIS,  e  dá  outras  providências)  que  modifica  o  art. 
3°(26min09seg  à  27min52seg).  Em única  discussão  a  emenda. 
Encerrada a  discussão.  Em única votação a  Emenda Modificativa  n° 
02/2013,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade,  com  ausência  do 
Vereador  Daniel.Solicita(27min53seg  à  29min33seg).  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Redação  Final  ao  Projeto  de 
Resolução n°. 03/2013 que altera a Resolução n°. 17/2010 e dá outras 
providências(29min53seg  à  29min59seg). VEREADOR  THOMAZ 
solicita  vistas  da referida Redação Final(30min02seg à 30min06seg). 
PRESIDENTE acata  o  pedido  de  vistas  do  Vereador 
Thomaz(30min06seg à 30min08seg). VEREADORA MÁRCIA Solicita a 
inclusão na pauta do  Projeto de Lei Municipal n° 02/2013, oriundo do 
Executivo,  que institui  programa de recuperação fiscal  -  REFIS,  e dá 
outras  providências,  para  a  sua  primeira  votação(30min09seg  à 
31min48seg).  PRESIDENTE Coloca  em  votação  o  requerimento  de 
incluir  na  pauta  o  PLE  n°  02/2013,  aprovado  por 
unanimidade(31min20seg  à  31min28seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei  Municipal  n° 02/2013, oriundo do 
Executivo,  que institui  programa de recuperação fiscal  -  REFIS,  e dá 
outras  providências(31min20seg  à  31min28seg).  VEREADORA 
MÁRCIA Solicita a dispensa da leitura do PLE n°02/2013(31min53seg 
à 32min01seg). PRESIDENTE Em votação o requerimento de dispensa 
da  leitura  do  PLE  n°  02/2013.  Acatada  a  dispensa  da  leitura  do 
projeto(32min02seg  à  32min27seg). Em primeira  discussão  o  PLE 
n°02/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  PLE  n° 
02/2013,  o  qual  foi  aprovada  por  unanimidade,  com  ausência  do 
Vereador Daniel(32min30seg à 38min01seg). 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,  bem  como  o  relatório  de  vistas  da  Vereadora 
Márcia(38min24seg à 39min30seg). Em segunda  discussão o projeto. 
Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE n° 07/2013, o qual 
foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Daniel(39min46seg  à 
41min53seg). 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(41min59seg  à  46min17seg)..  Em 
segunda   discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda 
votação  o  PLE  n°  10/2013,  o  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do 
Vereador Daniel(46min20seg à 46min43seg).

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 08/2013 que requer que o Poder Executivo envie à 
Câmara  cópias  do  alvará  e/ou  liberação  de  construção  do  muro  da 
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Empresa Brasmar.  De autoria  de  todos os  vereadores(46min50seg à 
48min07seg). VEREADOR  EDSON Declara  não  ter  assinado  o 
presente  requerimento(48min10seg  à  48min18seg). VEREADOR 
JEFERSON  Ressalta  também  não  ter  assinado  o  Requerimento 
n°08/2013(48min20seg  à  49min03seg). Em  única  discussão  o 
Requerimento n° 08/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o 
Requerimento  n°  08/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do 
Vereador  Daniel(49min10seg  à  59min22seg);  Requerimento  n°. 
09/2013  que  requer  que  o  Poder  Executivo  envie  à  Câmara 
informações  acerca  da  manutenção  da  boca  de  lobo  apontada  nas 
Indicações n. 192/2009, 168/2011, entre outras, a qual o problema até 
o presente momento ainda não foi solucionado. De autoria de todos os 
vereadores(59min28seg  à  1h00min43seg). Em  única  discussão  o 
Requerimento n° 09/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o 
Requerimento n° 09/2013, o qual foi aprovado por unanimidade, com a 
ausência  do  Vereador  Daniel(1h00min44seg  à  1h02min03seg);  e  do 
Requerimento n°. 10/2013 que requer que o Poder Executivo envie à 
Câmara  informações  quanto  ao  destino  dos  valores  pagos  em 
mensalidade para desfrutar do Ginásio de Esportes defronte à E.E.B. 
Frei Valentim, no Centro. De autoria do Vereador Thomaz Willian Palma 
Sohn(1h02min12seg  à  1h03min13seg). Em  única  discussão  o 
Requerimento n° 10/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o 
Requerimento n° 10/2013, o qual foi  aprovado por unanimidade, com 
ausência do Vereador Daniel.(1h03min15seg à 1h04min17seg).

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°.  68/2013  que  indica  que  seja  providenciada  a  extensão  de  rede 
elétrica  nas  ruas  Quinze,  Albacora,  26,  06,  Darci  Reinert  Filho, 
Alexandra Godoy e São Lorenço, no Bairro Samambaial; Rua Faizão, 
no Bairro São José I; Rua Jardim Rosado, no Bairro São José; e Rua 
Emílio  Cornelsen,  no  Balneário  Brasília.  De  autoria  do  Vereador 
Ernesto  Policarpo  de  Aquino(1h04min29seg  à  1h05min28seg); 
Indicação n°. 69/2013 que indica que seja providenciada a roçada na 
esquina  da  Rua  Frontim  com  a  Rua  810,  também  conhecida  como 
Avenida  das  Margaridas,  no  Bairro  Itapema do  Norte.  De autoria  do 
Vereador  Osni  Ocker(1h05min29seg  à  1h05min58seg);  Indicação  n°. 
70/2013  que  indica  que  seja  providenciada  a  colocação  de 
nomenclatura das ruas, em lona de vinil, nos postes de rede elétrica em 
todo  o  Município.  De  autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens 
Garcia(1h06min01seg  à  1h06min28seg);  Indicação  n°.  71/2013  que 
indica  que  seja  providenciada  a  adequação  da  pintura  do  prédio 
ocupado pela Secretaria de Agricultura e Pesca, uma vez que as cores 
estão  invertidas.  De  autoria  das  Bancadas  do  PR,  PSDB  e 
PP(1h06min29seg à 1h06min52seg); Indicação n°. 72/2013 que indica 
que  o  Poder  Executivo  notifique  a  empreiteira  responsável  pela 
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construção  da  Estrada  José  Alves  para  que  a  mesma providencie  a 
manutenção  de  um  trecho  de  aproximadamente  500  metros  de 
extensão na referida via pública, na altura da ponte do Rio Pequeno, na 
Figueira  do  Pontal.  De  autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens 
Garcia(1h06min53seg  à  1h07min28seg);  Indicação  n°.  73/2013  que 
indica que seja providenciada a reforma do Farol do Pontal. De autoria 
do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn(1h07min31seg  à 
1h07min52seg);  Indicação  n°.  74/2013  que  indica  que  seja 
providenciada a reforma do parquinho da Pré Escola Sereia do Mar, no 
Bairro  Pontal.  De  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma 
Sohn(1h07min58seg à 1h08min28seg);  e  da  Indicação n°.  75/2013 – 
indica  que  seja  providenciada,  com  a  máxima  urgência,  o 
ensaibramento da Rua José da Silva Pacheco, no Balneário São José I. 
De autoria do Vereador Osni Ocker(1h08min29seg à 1h09min12seg). 

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR ERNESTO indica ao Poder  Executivo que providencie a 
manutenção  da  Rua  Damião  Aparecido  Moreno(1h09min29seg  à 
1h09min40seg).  Indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a 
manutenção da rua pos passarinhos(1h09min42seg à 1h10min03seg). 
Por fim, indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção da 
Travessa Guarapuava(1h10min04seg à 1h10min12seg).  VEREADORA 
GERALDO  indica ao Poder  Executivo que providencie a manutenção 
do  ponto  de  ônibus  defronte  ao  antigo  Sanches,  na  Barra  do 
Saí(1h10min19seg  à  1h10min55seg);  Indica  ao  Poder  Executivo  que 
seja oficiado à Celesc, solicitando informações referente á documentos 
solicitados  para  fazer  ligação  nova(1h11min02seg  à  1h11min46seg); 
Por fim, Indica que ao Poder Executivo que nomeie, a praça defronte 
ao  Hotel  Rainha,  de  Vilmar  Kohler(1h11min53seg  à  1h13min00seg). 
VEREADOR EDSON  indica  a  disposição  de  um ponto  de  ônibus  na 
Rua João Batista Velém, próximo à garagem da PMI(1h15min01seg à 
1h15min15seg).   VEREADOR  MÁRCIA  indica  que  seja  oficiado  à 
Itapoá Saneamento, informações acerca do aumento na tarifa de água 
e  esgoto(1h15min21seg  à  1h15min52seg)  VEREADOR  JEFERSON 
indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a   manutenção  nas 
seguintes vias:  Rua Mergulhão,  Rua Bonito-Lindo,  Rua Tecelão,  Rua 
Manoel  de  Arzão,  Rua  Sangue  de  Boi,  no  Bairro  São 
José(1h16min03seg à 1h06min37seg).
7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON  (1h17min39seg  à  1h29min50seg); 
VEREADORA MÁRCIA (1h30min04seg à 1h39min04seg).

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20min42seg, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida 
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e achada conforme, vai assinada pela Secretária Geral e pela Mesa 
Diretora.
Itapoá, 18 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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