
ATA Nº 12/13 DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO 
DA 7ª LEGISLATURA EM 8 DE ABRIL DE 2013.

Aos oito dias do mês de abril  de 2013, às 19h10min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Osni Ocker, realizou-se a 9ª 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° 11/2013.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 11/2013, a qual foi aprovada 
por unanimidade (1min28seg à 1min55seg). Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura  das correspondências.  Tendo em vista o  ofício  n.  
4.245, do Tribunal de Contas do Estado, encaminha a prestação de 
contas do Prefeito referente ao exercício de 2011 para a Comissão de 
Orçamento  e  Finanças,  para  emissão  de  parecer  (2min05seg  à 
20min30seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de  Lei  n°.  22/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
conceder  direito  real  de uso de bens à  entidade Beira Rio  Esporte 
Clube (22min40seg à 24min02seg). Encaminha o PLE n° 22/2013 às 
Comissões  Permanentes  desta  Casa  (23min50seg  à  23min55seg). 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n° 
23/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos 
adicionais  especiais  por  superávit  financeiro.  Encaminha  o  PLE  n° 
23/2013  às  Comissões  Permanentes  desta  Casa,  em  regime  de 
urgência (24min25seg  à  25min55seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  da  Mensagem  de  Veto  n°.  01/2013,  que  veta 
parcialmente o Projeto de Lei n°. 02/2013, que institui Programa de 
Recuperação Fiscal – Refis, e dá outras providências. Encaminha a 
Mensagem de Veto n° 01/2013 à Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação  Final  (28min15seg  à  29min20seg).  Solicita  ao  Secretário 
que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 21/2013, que altera a Lei 
Municipal  n°.  360/2011,  que  dispõe  sobre  o  benefício  de  vale 
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alimentação aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. 
Encaminha o PLL n° 21/2013 às Comissões Permanentes desta Casa 
(29min35seg à 31min04seg). 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE 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, 
oriundo do Poder Executivo (31min20seg à 33min50seg). Em primeira 
discussão  o  PLE  n°  18/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira 
votação  o  PLE  n°  18/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade 
(33min55seg  à  42min30seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  19/2013,  que  declara  como  utilidade 
pública  o  “Marumbi  Futebol  Clube"  no  município  de  Itapoá 
(42min39seg  à  44min20seg).  Em  primeira  discussão  o  PLL  n° 
19/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  PLL  n° 
19/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (44min22seg  à 
51min00seg).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei n°. 20/2013, que altera a Lei Municipal n° 220/2009, que dispõe 
sobre  a  concessão  do  título  de  Cidadão  Honorário,  e  dá  outras 
providências  (51min10seg  à  53min01seg).  Em primeira  discussão o 
PLL n° 20/2013. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL n° 
20/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (53min02seg  à 
53min10seg).  VEREADORA MÁRCIA solicita  que  após  a  presente 
reunião seja feita uma reunião extraordinária para a segunda votação 
do PLL n° 19/2013.  PRESIDENTE em deliberação o requerimento da 
Vereadora Márcia, o qual foi aprovado (53min11seg à 54min18seg). 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 18/2013, que requer que o Poder Executivo informe 
à Câmara a possibilidade do transporte coletivo urbano contemplar em 
seu  itinerário  o  Bairro  Samambaial,  entrando  na  Avenida  Brasília, 
seguindo  pela  Rua  Joaquim  Peres  e  retornando  à  Avenida  Celso 
Ramos,  pela  Avenida  José  da  Silva  Pacheco,  e  autoria  dos 
vereadores  Daniel  Silvano  Weber  e  Ernesto  Policarpo  de  Aquino 
(54min35seg  à  56min54seg).  Em  única  discussão  o  requerimento. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  n° 
18/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (57min  à 
1h08min24seg);  e  do  Requerimento  n°.  19/2013,  que  requer  que  o 
Poder  Executivo  informe  à  Câmara  qual  a  situação  em  que  se 
encontra  a  regularização  do  Gleba,  em  especial  a  do  Bairro 
Samambaial,  de  autoria  dos  vereadores  Daniel  Silvano  Weber  e 
Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (1h08min28seg  à  1h09min24seg).  Em 
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única  discussão  o  requerimento.  Encerra  a  discussão.  Em  única 
votação  o  Requerimento  n°  19/2013,  o  qual  foi  aprovado  por 
unanimidade (1h09min34seg à 1h15min15seg).

5. MOÇÃO
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção 
n° 06/2013, que  manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Arlete 
Simas Canellas Adamovski, professora e catequista do município de 
Itapoá,  de  autoria  de  todos  os  vereadores  (1h15min40seg  à 
1h22min20seg).

6.INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Indicação n° 110/2013, que indica que nomeie a Casa de Cultura de 
Itapoá  com  o  nome  da  saudosa  Senhora  Arlete  Simas  Canellas 
Adamoviski,  de  autoria  da  Bancada  do  PSDB,  PR  e  PP 
(1h22min40seg à 1h23min10seg);  Indicação n° 111/2013, que indica 
que  seja  providenciada  a  construção  de  uma  ponte  e, 
consequentemente,  o  alargamento  da  Avenida  André  Rodrigues  de 
Freitas,  em  frente  à  “Pizzaria  Itapema”,  de  autoria  da  Bancada  do 
PSDB,  PR  e  PP  (1h23min20seg  à  1h24min25seg);  Indicação  n° 
112/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a  retirada  das 
“braqueárias”  do  Rio  Sai  Mirim,  nas  proximidades  das  Ruas  170  e 
190, da Vila Nazaré, no Bairro Barra do Saí, de autoria da Bancada do 
PSDB,  PR  e  PP  (1h24min30seg  à  1h25min25seg);  Indicação  n°. 
113/2013, que indica que seja providenciada a substituição dos postes 
localizados na Rua 1350, no Bairro Itapoá, de autoria da Bancada do 
PSDB,  PR  e  PP  (1h25min30seg  à  1h26min20seg); Indicação  n° 
114/2013, que indica que seja providenciada a colocação de 02 (duas) 
luminárias na Rua Marcelo Moeck, de autoria da Bancada do PSDB, 
PR e  PP  (1h26min24seg à 1h27min02seg); Indicação n°.  115/2013, 
que  indica  que  seja  providenciada  a  abertura  de  valeta,  bem como 
ensaibramento na Rua 1090, nas proximidades do valetão, no Bairro 
Paese, de autoria da Bancada do PSDB, PR e PP (1h27min07seg à 
1h28min); e Indicação n° 116/2013, que indica que seja providenciada 
a construção de uma boca de lobo na Rua Walter Crisanto, nos fundos 
do  campo  de  futebol,  no  Balneário  Samambaial,  de  autoria  do 
Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (1h28min08seg  à 
1h28min38seg).

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR THOMAZ  indica ao Poder Executivo que providencie a 
manutenção do poste na Rua 1570, esquina com a Rua Itaiópolis, no 
Centro  (1h29min25seg à 1h30min15seg). Indica ao Poder Executivo 
que  providencie  a  retirada  da  concentração  de  saibro  defronte  ao 
Ginásio  da  Escola  Frei  Valentim,  bem  como  o  ensaibramento  da 
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própria via (1h30min17seg à 1h30min29seg). Ainda, indica ao Poder 
Executivo  que  providencie  limpeza e  manutenção da  pré  escola  do 
Pontal  (1h30min18seg  à  1h31min01seg).  VEREADOR  ERNESTO 
indica ao Poder Executivo que providencie o ensaibramento da Rua 
Sangue  de  Boi,  Bairro  São  José  I.  Indica  ao  Poder  Executivo  que 
providencie  a  manutenção  da  Rua  dos  Antúrios,  no  Loteamento 
Verdes  Mares.  Ainda,  indica  a  manutenção  da  Avenida  Brasília 
(1h31min50seg  à  1h33min05seg).  VEREADORA MÁRCIA  indica  ao 
Poder  Executivo  que  providencie  averiguação  nos  problemas  e 
manutenção da iluminação pública, bem como ensaibramento da rua 
da  creche  do  Pontal.  Indica  a  manutenção  da  luminária  (troca  de 
lâmpada) na esquina da Rua Angelo Tessari com a Avenida Beira Mar, 
no  Bairro  Pontal  (1h33min10seg  à  1h35min10seg).  VEREADOR 
GERALDO indica  que  seja  oficiada  a  Colônia  de  Pescadores, 
solicitando que esta instituição oriente os pescadores que não lancem 
suas redes tão próximo à beira-mar (1h35min20seg à 1h38min50seg). 
VEREADOR  DANIEL  indica  seja  oficiado  o  Porto  Itapoá, 
parabenizando-o  pela  atuação  na  reforma  da  Escola  Nereu  Ramos 
(1h38min54seg à 1h38min57seg).  VEREADOR JEFERSON indica ao 
Poder  Executivo  que  providencie  o  ensaibramento  da  Rua  Cândido 
Lopes (1h39min à 1h39min58seg).

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CARLITO (1h40min26seg à 1h53min02seg).VEREADOR 
OSNI (1h53min25seg  à  2h01min50seg).  VEREADORA  MÁRCIA 
(2h02min15seg à 2h10min20seg).

9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, 
às 20min35seg, 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, 08 de abril 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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