
ATA Nº 15/13 DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 19 DE ABRIL DE 2013.

Aos dezenove  dias  do mês de abril  de 2013, às 10h06min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 11ª 
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° 14/2013.  Encerrada a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  n°  14/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com 
ausência  do Vereador  Thomaz (1min50seg à 2min10seg).  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura das correspondências (2min16seg à 
18min54seg).  VEREADORA  MÁRCIA  justifica  a  ausência  do 
Vereador Thomaz (20min 12seg).

2. ENTRADA NA CASA:
VEREADORA MÁRCIA solicita a dispensa da leitura dos projetos que 
estão  dando entrada  na  Casa.  PRESIDENTE coloca  em votação o 
requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado (21min13seg 
à 21min40seg).  PRESIDENTE solicita  ao Secretário  que proceda à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  26/2013,  que dispõe  sobre  o  Plano 
Plurianual do município de Itapoá para o período de 2014 a 2017 e dá 
outras  providências.  Após,  distribui  o  PLE  n°.  26/2013  para  as 
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (21min42seg  à 
22min30seg).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto 
de Lei n°. 28/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal aderir 
ao Programa Badesc Cidades II e tomar empréstimo junto ao Badesc 
–  Agência  de  Fomento  de  Santa  Catarina  S/A  e  dá  outras 
providências.  Após,  distribui  o  PLE n°.  28/2013 para as Comissões 
Permanentes,  em regime de  urgência  (22min38seg à  23min34seg). 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
27/2013, que declara como utilidade pública o “Centro Beneficente e 
de  Projetos  Sócio-Educativos  Vida”  no  município  de  Itapoá.  Após, 
distribui  o  PLL  n°.  27/2013  para  as  Comissões  Permanentes,  em 
regime ordinário (24min53seg à 25min33seg).  Solicita ao Secretário 
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que proceda à leitura do Projeto de Decreto n°. 02/2013, que dispõe 
sobre a aprovação da Mensagem de Veto n°. 01/2013, a qual dispõe 
sobre  o  Veto  Parcial  ao  Projeto  de  Lei  n°.  02/2013  que  institui 
Programa de Recuperação Fiscal – Refis,  e dá outras providências. 
Após,  distribui  o  PD n°.  02/2013  para  as  Comissões  Permanentes 
(27min25seg à 28min22seg). 

3. ORDEM DO DIA:
VEREADOR CARLITO  requer a inclusão nesta pauta do Projeto de 
Decreto n° 02/2013, para única votação, visto que o mesmo já possui 
parecer  favorável  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação 
Final.  PRESIDENTE coloca em votação o requerimento do Vereador 
Carlito,  o  qual  aprovado  (34min32seg  à  34min52seg).  VEREADOR 
EDSON requer a inclusão nesta pauta do  Projeto de Lei n° 24/2013, 
que declara como utilidade pública o “Clube de Trilheiros Italama” no 
município de Itapoá, para sua primeira votação. PRESIDENTE coloca 
em  votação  o  requerimento  do  Vereador  Edson,  o  qual  aprovado 
(34min58seg  à  35min13seg).  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, 
oriundo do Poder Executivo. Em única discussão projeto. Encerrada a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 23/2013, o qual foi aprovado, 
com  ausência  do  Vereador  Thomaz  (35min29seg  à  38min36seg). 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Decreto n°. 
02/2013,  que  dispõe  sobre  a  aprovação  da  Mensagem de  Veto  n°. 
01/2013,  a  qual  dispõe  sobre  o  Veto  Parcial  ao  Projeto  de  Lei  n°. 
02/2013 que institui  Programa de Recuperação Fiscal  – Refis,  e  dá 
outras  providências.  Em  única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PD n°. 02/2013, o qual foi aprovado, 
com  ausência  do  Vereador  Thomaz  (38min46seg  à  41min15seg). 
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,  oriundo  do 
Poder  Executivo.  VEREADOR  DANIEL  solicita  vistas  ao  PLC  n°. 
02/2013.  PRESIDENTE  concedido  o  pedido  de  vistas  do  Vereador 
Daniel  ao PLC n°.  02/2013 (41min29seg à 42min03seg).  Solicita  ao 
Secretário  que proceda à leitura do Projeto de Lei  n°  24/2013,  que 
declara  como  utilidade  pública  o  “Clube  de  Trilheiros  Italama”  no 
município  de  Itapoá.  Em  primeira  discussão  o  PLL  n°.  24/2013. 
Encerrada a discussão. Em primeira discussão o PLL n°. 24/2013, o 
qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (42min40seg à 
43min10seg).  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  seja  realizada  uma 
reunião extraordinária nesta data para a segunda votação do PLL n°. 
24/2013.  PRESIDENTE  acata  a  solicitação  da  Vereador  Márcia 
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(48min50seg  à  50min01seg).  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.  Em segunda discussão o  PLL n°  21/2013.  Encerrada  a 
discussão.  Em  segunda  votação  o  PLL  n°  21/2013,  o  qual  foi 
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz  (50min10seg  à 
53min41seg).

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Indicação  n°.  145/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
manutenção dos equipamentos da academia de ginástica ao ar livre 
localizada  na  praça  do  Balneário  Itapoá,  de  autoria  do  Vereador 
Edson da Cunha Speck (54min01seg à 54min32seg); e da Indicação 
n°.  146/2013,  que indica que seja providenciada a manutenção e o 
ensaibramento  da  Rua  Gaivota  (Rua  do  Obelisco),  de  autoria  do 
Vereador Edson da Cunha Speck (54min33seg à 55min).

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA  indica ao Poder  Executivo tome providência 
com  relação  à  uma  construção  inacabada  localizada  na  Rua  Ana 
Maria  Rodrigues  de  Freitas,  n.  2188,  em  frente  ao  Mercado  Bom 
Preço (55min02seg à 56min14seg). VEREADOR ERNESTO indica ao 
Poder  Executivo  que  providencie  a  instalação  de  rede  com  baixa 
tensão e iluminação pública em um trecho da Rua 1300 (56min16seg 
à 57min08seg). Indica a ampliação do itinerário dos ônibus que hoje 
atendem  os  munícipes  do  Bairro  Sai  Mirim  (57min10seg  à 
57min45seg).  Indica,  ainda,  que  seja  providenciada  a  manutenção, 
bem  como  o  ensaibramento  na  Rua  Gramados,  no  Balneário 
Samambaial (57min48seg à 58min08seg). VEREADOR EDSON indica 
ao Poder Executivo que providencie a manutenção e o ensaibramento 
da Rua Mendanha (58min12seg à 58min27seg). VEREADOR DANIEL 
indica  ao Poder  Executivo  tome providências com relação  à  valeta, 
localizada na Rua do Dom Petisco, a qual tem causado mau cheiro 
naquela  região  (58min32seg  à  59min).  Ainda,  indica ao  Poder 
Executivo que execute a Lei Municipal que determina a limpeza dos 
lotes baldios localizados na zona urbana do Município (59min01seg à 
59min23seg). VEREADOR GERALDO indica ao Poder Executivo que 
providencie  uma  extensão  da  rede  elétrica  junto  a  CELESC,  na 
Avenida João Colin,  nas proximidades da quadra 29  (59min28seg à 
1h00min10seg).  Ainda, indica ao Poder Executivo que providencie a 
retirada dos bloquetes da Avenida Brasil,  no Bairro Itapoá, e faça a 
colocação dos mesmos nas ruas de acesso às escolas, unidades de 
saúdes  e  nas  ruas  de  acesso  junto  às  praias,  utilizadas  pelos 
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pescadores artesanais (1h00min12seg à 1h01min21seg). VEREADOR 
JEFERSON  indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  o 
ensaibramento na Rua 900 e na Rua Miguel Galhardi (1h03min50seg 
à 1h04min16seg).  VEREADOR CARLITO  indica ao Poder Executivo 
que  providencie  a  manutenção  da  Rua  Malvina  Barbosa 
(1h04min20seg  à  1h05min40seg).  VEREADOR  DANIEL indica  ao 
Poder Executivo que seja providenciada a instalação da rede de baixa 
tensão na Rua Miguel Galhardi (1h08min14seg à 1h08min30seg).

6. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE convoca os vereadores para a 5ª reunião extraordinária, a 
qual será realizada imediatamente após a presente reunião. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 11min20seg, 
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, 19 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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