
ATA Nº 14/13 DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 15 DE ABRIL DE 2013.

Aos quinze  dias  do mês de abril  de 2013, às 19h07min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 10ª 
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°  12/2013  e 
Extraordinária n° 13/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  as Atas 
n°  12/2013 e  n°  13/2013,  as  quais  foram aprovada  por  unanimidade 
(2min07seg à 2min25seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
das correspondências(2min30seg à 20min30seg).

2. ENTRADA NA CASA:
VEREADOR  JEFERSON  Requer  a  entrada  do  Projeto  de  Lei  n° 
25/2013  que  autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  abrir  créditos 
adicionais  suplementares  por  anulações  parciais  de  dotações,  em 
regime  de  urgência(21min50seg  à  22min03seg).  PRESIDENTE Em 
discussão  o  requerimento  do  Vereador  Jeferson  para  inclusão  do 
Projeto  de  Lei  n°  25/2013,  nesta  pauta.  Encerrada  discussão.  Em 
votação  o  requerimento,  o  qual  foi  aprovado  por 
unanimidade(22min04seg à 22min14seg).  solicita  ao Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 25/2013 que autoriza o Poder 
Executivo  municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por 
anulações  parciais  de  dotações,  oriundo  do  Poder  Executivo. 
VEREADOR DANIEL Solicita a dispensa da leitura do Projeto de Lei 
n°  25/2013(22min27seg  à  22min37seg).  PRESIDENTE Coloca  em 
votação o requerimento de dispensa de leitura do PLE n° 25/2013, o 
qual  foi  aprovado  por  unanimidade(22min37seg  à  22min42seg). 
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  apenas  da  ementa  do 
Projeto de Lei n° 25/2013 que autoriza o Poder Executivo municipal 
abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulações  parciais  de 
dotações(23min35seg  à  24min32seg).  solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  24/2013,  que  declara  como 
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utilidade  pública  o  “Clube  de  Trilheiros  Italama”  no  município  de 
Itapoá,  orindo  do  Poder  Legislativo(24min35seg  à  26min39seg). 
Encaminha  o  PLE  n°25/2013,  em  regime  de  urgência,  e  PLL  n° 
24/2013,  em  regime  ordinário,  às  Comissões  Permanentes  desta 
Casa(26min43seg à 27min05seg).  solicita ao Secretário que proceda 
à  leitura  do  Projeto  de  Decreto  n°.  01/2013  que  dispõe  sobre  a 
aprovação  das  contas  do  Prefeito  relativas  ao  exercício  de 
2011(27min12seg à 28min30seg). Encaminha o Projeto de Decreto n° 
01/2013  às  Comissões  Permanentes  da  Casa  (28min33seg  à 
28min40seg).

3. ORDEM DO DIA:
VEREADORA MÁRCIA Requer a inclusão nesta pauta do Projeto de 
Decreto n° 01/2013 para única votação, visto que o mesmo já passou 
pelo crivo das Comissões Permanentes(29min14seg à 29min44seg). 
PRESIDENTE Coloca  em  votação  o  requerimento  da  Vereadora 
Márcia,  requerimento  aprovado,  assim  está  incluído  na  pauta  n° 
14/2013  o  Projeto  de  Decreto  n°  01/2013  para  única 
votação(29min45seg  à  29min53seg).  VEREADOR THOMAZ  Solicita 
vistas ao Projeto de Decreto n° 01/2013(29min54seg à 29min59seg). 
PRESIDENTE  Acatado  pedido  de  vistas  do  Vereador  Thomaz 
(30min00seg  à  30min07seg).  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  alimentação  aos 
servidores públicos municipais do Poder Legislativo, oriundo do Poder 
Legislativo(30min10seg à 32min39seg).Em primeira discussão o PLL 
n°  21/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira  votação o  PLL n° 
21/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (32min42seg  à 
36min05seg).  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(36min15seg à 38min45seg). Em segunda 
discussão  o  PLE  n°  18/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda 
votação  o  PLE  n°  18/2013,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade 
(38min50seg  à  40min40seg).  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,  orindo  do  Poder  Legislativo 
(40min50seg  à  41min20seg).  VEREADOR  DANIEL:  Requer  a 
dispensa  de  leitura(41min25seg  à  41min50seg).  PRESIDENTE  Em 
votação  requerimento  de  dispensa de  leitura  do  PLL n°  20/2013,  o 
qual foi  aprovado(41min20seg à 41min28seg).  Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura apenas da ementa do Projeto de Lei n°. 20/2013 
que altera a Lei Municipal n° 220/2009, que dispõe sobre a concessão 
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do título de Cidadão Honorário, e dá outras providências(42min00seg 
à 43min28seg).  Em segunda discussão o PLL n° 20/2013. Encerrada 
a  discussão.  Em  segunda  votação  o  PLL  n°  20/2013,  o  qual  foi 
aprovado por unanimidade (43min55seg à 56min05seg). 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  dos 
Requerimentos  n°.  11/2013  que  requer  a  concessão  de  Título  de 
Cidadão  Honorário  ao  Senhor  Miguel  Carneiro  Braz.  De  autoria  da 
Vereadora  Márcia  Regina  Eggert  Soares.  (56min10seg  à 
57min15seg);  Requerimento n°  12/2013 que requer  a concessão de 
Título de Cidadão Honorário ao Senhor Alvino Juvenal de Souza. De 
autoria  do  Vereador  Carlito  Joaquim  Custódio  Junior(57min20seg  à 
57min51seg);  Requerimento n°  13/2013 que requer  a concessão de 
Título de Cidadão Honorário ao Senhor Willy Danker.  De autoria do 
Vereador  Osni  Ocker(57min52seg à  58min12seg);  Requerimento  n°. 
14/2013 que requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao 
Senhor Anévio Paese. De autoria do Vereador Geraldo Rene Behlau 
Weber(58min13seg  à  58min31seg);  Requerimento  n°.  15/2013  que 
requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Abel 
Pereira  Gomes.  De  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma 
Sohn(58min33seg  à  58min55seg);  Requerimento  n°.  16/2013  que 
requer a concessão de Medalha de Honra ao Mérito ao Senhor João 
Antônio  da  Silva.  De  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma 
Sohn(59min01seg à 59min30seg); e o Requerimento n°. 20/2013 que 
requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Sérgio 
da  Silva.  De  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de 
Aquino(59min31seg à 58min59seg). Em única discussão, em bloco, os 
requerimentos.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  os 
Requerimentos  n°  11/2013;  12/2013;  13/2013;  14/2013;  15/2013; 
16/2013;  17/2013;  e  20/2013,  os  quais  foram  aprovados  por 
unanimidade (1h00min10seg à 1h00min52seg).

5.INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Indicação  n°  126/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
manutenção, bem como o ensaibramento da Rua Marcelo Euzébio de 
Souza,  no  Balneário  Samambaial.  De  autoria  do  Vereador  Ernesto 
Policarpo de Aquino  (1h00min53seg à 1h01min30seg);  Indicação n°. 
127/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a  manutenção,  bem 
como  o  ensaibramento  da  Rua  do  Pescador,  no  Balneário 
Samambaial.  De  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de 
Aquino(1h01min31seg à 1h02min02seg);  Indicação n° 128/2013, que 
indica  que  seja  providenciada  a  manutenção  dos  equipamentos  da 
academia  de  ginástica  ao  ar  livre  localizada  na  praça  do  Balneário 
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Samambaial.  De  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de 
Aquino(1h02min03seg à 1h02min25seg);  Indicação n° 129/2013, que 
indica  que  seja  providenciada  a  manutenção,  bem  como  o 
ensaibramento da Rua 2550, no Bairro Pontal. De autoria do Vereador 
Thomaz  Willian  Palma  Sohn  (1h02min26seg  à  1h03min00seg); 
Indicação n° 130/2013, que indica que seja providenciada a colocação 
de um ponto de ônibus entre as ruas 2340 e 2370, no Balneário Rosa 
dos  Ventos.  De  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma 
Sohn(1h03min01seg  à  1h03min27seg);  Indicação  n°.  131/2013,  que 
indica que seja providenciada a colocação de luminárias nos postos 
localizados  na  Avenida  Brasil,  entre  as  ruas  2320  até  2340,  no 
Balneário Rosa dos Ventos.  De autoria do Vereador Thomaz Willian 
Palma  Sohn(1h03min28seg  à  1h04min01seg);  e Indicação  n° 
132/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a  disposição  de  duas 
lombadas na Rua 1680, nas proximidades dos portões de acesso às 
escolas Frei Valentim e Gente Feliz, no Balneário Itapoá. De autoria 
das bancadas do PR, PSDB e PP (1h04min02seg à 1h04min45seg).

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR EDINHO  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  o 
ensaibramento nas ruas 500 e 540 no Balneário Rainha, bem como na 
Rua  2610,  no  Bairro  Pontal.(1h05min25seg  à  1h06min03seg). 
VEREADOR ERNESTO indica ao Poder Executivo que providencie a 
manutenção,  bem  como  ensaibramento  na  Rua  da  Serrinha,  no 
Balneário Braço do Norte(1h06min10seg à 1h06min45seg); indica ao 
Poder Executivo que providencie a colocação de manilhas ao lado da 
associação  de  bairro  São  José  I  e  II  na  Rua  Sangue  de 
Boi(1h06min46seg à 1h06min59seg); e indica ao Poder Executivo que 
providencie a manutenção, bem como ensaibramento de um trecho da 
Rua  530,  no  Balneário  Rainha(1h07min00seg  à  1h07min25seg). 
VEREADORA DANIEL  indica ao Poder Executivo que providencie o 
rebaixamento do morro na entrada para estrada o Balneário primeiro 
de julho (1h07min37seg à 1h08min35seg); indica ao Poder Executivo 
que providencie o ensaibramento na Avenida Beira Mar III, no Bairro 
Itapema(1h08min37seg à 1h09min01seg); e indica ao Poder Executivo 
que  providencie  um  estudo  para  verificar  a  possibilidade  de 
transformar  em  mão  única  a  Rua  Caracaxá,  no  Bairro 
Itapema(1h11min15seg  à  1h12min09seg).  VEREADOR  JEFERSON 
indica ao Poder Executivo que providencie o ensaibramento na Rua 
930,  no Balneário Jardim Pérola(1h09min02seg à 1h09min25seg);  e 
indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a  manutenção  das 
academias  ao  ar  livre  na  Barra  do  Saí,  bem  como  no  Balneário 
Palmeiras(1h09min26seg  à  1h10min). VEREADOR  CARLITO  indica 
ao Poder Executivo que providencie a disposição de placa de proibido 
estacionar  defronte  ao  portão  do  Pré-Escola  Palhacinho  Feliz,  bem 
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como  do  portão  da  Escola  Ayrton  Senna(1h10min01seg  à 
1h11min13seg). VEREADOR GERALDO Indica  ao  Poder  Executivo 
que  providencie  o  ensaibramento  na  Rua  1970,  no  Balneário 
Palmeiras(1h12min10seg à 1h12min38seg).  VEREADOR OSNI indica 
ao Poder Executivo que providencie a colocação de luminária na rua 
150, no Bairro Barra do Saí (1h12min40seg à 1h13min13seg).

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON (1h13min20seg  à  1h21min01seg). 
VEREADOR DANIEL (1h21min21seg à 1h24min35seg).  VEREADOR 
CARLITO (1h24min40s à 1h30min20seg)

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos, e convocou a 11° reunião ordinária para sexta-feira (19), às 10h. A 
antecipação dá-se por motivo que todos os edis estarão em curso na 
segunda-feira  (22). Declarou encerrados os trabalhos da presente 
Reunião Ordinária, às 20min38seg, 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, 15 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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