
ATA Nº 10/13 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 25 DE MARÇO DE 2013.

Aos vinte e cinco dias  do mês de março  de 2013, às 19h05min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 7ª 
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°  09/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 09/2013, a qual foi aprovada por 
unanimidade  (1min56seg  à  2min14seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura das correspondências (2min25seg à 15min18seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto 
de  Lei  Complementar  n°.  02/2013,  que  altera  a  Lei  Complementar 
Municipal  n°.  008/2004,  que criou a nova estrutura administrativa no 
Poder  Executivo  Municipal,  e  dá  outras  providências,  criando  a 
Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio 
(16min10seg  à  21min05seg).  Encaminha  o  PLC  n°  02/2013  ao 
Procurador Jurídico desta Casa (21min10seg à 21min20seg). Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 18/2013, que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  celebrar  convênio  com  a 
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 
– CIDASC, para fins de dar suporte à execução das ações de defesa 
sanitária  animal  no  âmbito  do  município  de  Itapoá  (21min28seg  à 
23min00seg).  Encaminha  o  PLE  n°  18/2013  ao  Procurador  Jurídico 
desta Casa (23min12seg à 23min19seg).

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE 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,  oriundo do Poder  Legislativo,  bem 
como  o  relatório  de  vistas  do  Vereador  Thomaz  (23min23seg  à 
23min48seg).  VEREADORA MÁRCIA solicita a dispensa da leitura da 
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referida  redação  final  (23min49seg  à  25min22seg).  PRESIDENTE 
acatado  o  requerimento  de  dispensa  de  leitura.  Em  discussão  a 
Redação  Final  ao  Projeto  de  Resolução  n°.  03/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação a Redação Final ao Projeto de Resolução 
n° 03/2013, a qual foi aprovada por unanimidade, com a ausência do 
Vereador  Daniel  (25min25seg  à  25min55seg).  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, oriundo do Poder Executivo (26min09seg à 26min22seg). 
VEREADORA  MÁRCIA solicita  a  dispensa  da  leitura  da  referida 
redação  final  (26min22seg  à  26min39seg).  PRESIDENTE acatado  o 
requerimento de dispensa de leitura. Em segunda discussão a Redação 
Final  ao  Projeto  de  Lei  n°.  02/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em 
segunda  votação  a  Redação  Final  ao  PLE  n°  02/2013,  a  qual  foi 
aprovada por unanimidade (26min40seg à 27min07seg).

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 
04/2013,  que  manifesta  apoio  à  duplicação  da  SC-412,  mais 
especificamente  no  trecho  compreendido  entre  o  entroncamento  da 
SC-412 com a Estrada Palmital, até o entroncamento da SC-412 com a 
SC-415, na cidade de Garuva-SC, de autoria de todos os vereadores 
(27min24seg à 30min58seg). Em única discussão a Moção n° 04/2013. 
Encerrada a discussão. Em única votação a Moção n° 04/2013, a qual 
foi  aprovada  por  unanimidade  (31min01seg  à  35min35seg). 
VEREADOR  JEFERSON solicita  que  a  Moção  n.  04/2013  seja 
encaminhada à Câmara de Vereadores de Guaratuba/PR (35min36seg 
à  35min45seg).  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura da Moção n°. 05/2013, que manifesta pesar pelo falecimento do 
Senhor  Vilmar  Koeler,  de autoria  de todos os vereadores.  Solicita  ao 
Vereador Geraldo Weber que faça a entrega da referida Moção à viúva 
do Senhor Vilmar, a Senhora Vera (35min55seg à 38min14seg).

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°. 84/2013, que indica que seja providenciada a abertura de valeta e 
colocação de tubos de concreto na Rua 560 (Rua do Jequetibá), nas 
proximidades do número 330 (quadra 63, lote 09, Balneário Rainha do 
Mar), no Bairro Rainha do Mar, de autoria das Bancadas do PSDB, PR 
e  PP.(45min42seg  à  46min49seg);  e  da  Indicação  n°.  85/2013,  que 
indica que seja providenciada a abertura da rua, bem como a limpeza 
dos entulhos, ferro velho e lixo jogados na Rua 810, ao lado da quadra 
78 do Balneário São José, nos fundos da antiga “Oficina do Vicente”, 
de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP  (46min53seg  à 
47min49seg). 
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6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR ERNESTO indica ao Poder  Executivo que providencie a 
manutenção da rua 880, no Balneário Pérola Atlântico (48min02seg à 
48min28seg). VEREADORA DANIEL  indica  ao  Poder  Executivo  que 
providencie manilhamento e/ou ensaibramento nos entrocamentos das 
ruas  com  a  Avenida  Dra.  Zilda  Arns  Neumann,  bem  como  os 
entrocamentos das vias com a Rua João Horácio Vieira (48min33seg à 
49min17seg). Indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção 
das  ruas  640,  no  Balneário  Brasília,  nas  proximidades  do  número 
predial  869,  bem  como  da  Rua  990,  nas  proximidades  do  número 
predial 109, no Balneário Jardim da Barra (49min19seg à 49min50seg). 
VEREADORA MÁRCIA  indica  ao  Poder  Executivo  que providencie  o 
manilhamento  na  SC-415,  próximo  à  casa  do  Sr.  Álvaro  Luis 
(49min54seg à 50min42seg). VEREADOR GERALDO indica ao Poder 
Executivo que providencie um estudo para a disponibilização das guias 
de  informações,  via  internet  (50min44seg  à  51min37seg). Indica  ao 
Poder Executivo que providencie a manutenção na tubulação ao lado 
da  Expoverão  (51min40seg à 51min59seg).  VEREADOR JEFERSON 
indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a  manutenção  e 
ensaibramento da Rua Felipe Schimit, no Bairro São José (52min05seg 
à 52min21seg).  VEREADOR CARLITO indica ao Poder Executivo que 
providencie a disposição de iluminação pública na rua Marcelo Moacke, 
próximo  à  Loja  Santa  Claudia  (52min24seg  à  53min18seg). 
VEREADOR  OSNI  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie 
disposição  de  duas  lombadas  nas  proximidades  da  Escola  Gees 
(53min21seg à 54min14seg).

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  DANIEL  (54min22seg  à  1h00min22seg). VEREADOR 
CARLITO (1h00min26seg à 1h29min34seg).

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20min37seg, 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, 25 de março 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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