
ATA Nº 18/13 DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 29 DE ABRIL DE 2013.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2013, às 19h, sob a Presidência 
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 12ª 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°  15/2013  e 
Extraordinária n° 16/2013.  Encerrada a discussão. Em votação  as Atas 
n°  15/2013  e  16/2013,  as  quais  foram  aprovadas  (1min40seg  à 
2min07seg).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências (2min14seg à 13min).

2. ENTRADA NA CASA:
VEREADOR DANIEL solicita a dispensa da leitura dos projetos que 
estão  dando entrada  na  Casa.  PRESIDENTE coloca  em votação o 
requerimento do Vereador Daniel, o qual foi aprovado (13min25seg à 
13min50seg). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei  n°.  29/2013,  que autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir 
crédito  adicional  suplementar  por  anulação  total  de  dotação.  Após, 
distribui  o  PLE  n°.  29/2013  para  as  Comissões  Permanentes,  em 
regime  de  urgência  (13min56seg  à  15min08seg).  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 30/2013, que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
suplementar por anulação parcial  de dotação. Após, distribui  o PLE 
n°. 30/2013 para as Comissões Permanentes, em regime de urgência 
(15min23seg à 16min25seg).

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE 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. Em única discussão o projeto. 
VEREADOR  ERNESTO  solicita  vistas  ao  PDL  n°.  01/2013. 
PRESIDENTE  tendo em vista que o projeto já entrou em discussão, 
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recusa  o  pedido  de  vistas  do  Vereador  Ernesto.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PDL n°. 01/2013, o qual foi aprovado 
(17min  à  28min).  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.  VEREADOR  DANIEL  solicita  seja  feita  a  leitura  do  seu 
relatório  de  vistas.  PRESIDENTE em  primeira  discussão  o  projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em primeira  votação o  PLC n°.  02/2013,  o 
qual foi aprovado (28min19seg à 33min17seg).

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  à  Vereadora Márcia  que proceda à leitura  da 
Indicação  n°.  150/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
construção de dois trevos, um para acesso à comunidade Saí Mirim e 
outro  que  dê  acesso  à  comunidade  Braço  do  Norte,  ambos  na 
Rodovia SC-415,  de autoria  de todos os vereadores (33min40seg à 
34min44seg);  Indicação n°.  151/2013,  que  indica  que  seja 
providenciada a reativação da “Banda Municipal” de Itapoá, de autoria 
das  Bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP  (34min45seg  à  35min55seg); 
Indicação n°.  152/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
recuperação de todos os instrumentos da “Banda Municipal”  que se 
encontram dispersos,  de autoria  das Bancadas do PSDB,  PR e PP 
(35min56seg à 36min34seg);  Indicação n°. 162/2013, que indica que 
seja  providenciada  a  disposição  de  uma  boca  de  lobo  na  esquina 
entre a Rua dos Antúrios e a Rua Quere Quere, no Balneário Jardim 
verdes  Mares,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino 
(36min38seg à 37min20seg); Indicação n°. 163/2013, que indica que 
seja  providenciada  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  na 
Rua  dos  Pescadores,  no  Balneário  Samambaial,  de  autoria  do 
Vereador Ernesto Policarpo de Aquino (37min21seg à 37min40seg); e 
Indicação n°.  164/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
confecção  de  um  projeto  visando  a  construção  de  uma  galeria  ou 
manilhamento  da  vala  (valetão),  a  qual  se  inicia  na  Rua  Dr.  João 
Colin, no Bairro São José I, e continua na Travessa Marajó, no Bairro 
Samambaial,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino 
(37min45seg à 38min34seg).

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR OSNI  indica seja providenciada a limpeza de todas as 
ciclovias  das  vias  pavimentadas  de  Itapoá  (38min44seg  à 
39min20seg).  VEREADOR  THOMAZ  indica  o  ensaibramento  e  a 
manutenção das ruas 810 e  2570,  localizadas no Jardim Pérola  do 
Atlântico e no Bairro Pontal do Norte, respectivamente. Ainda, indica a 
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elaboração  de  um projeto  visando  a  construção  de  uma galeria  ou 
manilhamento do valetão localizado no Bairro Pontal do Norte, o qual 
se  inicia  na  Rua  2560  (39min27seg  à  39min55seg).  VEREADOR 
ERNESTO indica a manutenção da Rua Iemanjá, o ensaibramento da 
Rua  Tapajós,  e  a  manutenção  da  Rua  330  (40min05seg  à 
41min06seg).  VEREADORA  MÁRCIA  indica  a  confecção  de  uma 
moção  de  aplauso  ao  Soldado  Maycon  Scholze.  Ainda,  indica  seja 
providenciado  incentivos  financeiro  e  institucional  ao  coral  das 
crianças da Escola Municipal Alberto Speck, para que o mesmo possa 
atuar em todo o Município,  bem como em outras cidades da região 
(42min02seg  à  44min39seg).  VEREADOR  JEFERSON indica  a 
instalação  de  um redutor  de  velocidade  na  Rua  800,  bem como  a 
construção de uma passarela junto ao Rio Mendanha (45min03seg à 
45min55seg).

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON  (46min20seg  à  54min50seg).  VEREADOR 
CARLITO  (55min16seg  à  1h01min38seg).  VEREADORA  MÁRCIA 
(1h01min50seg à  1h09min53seg).  VEREADOR DANIEL  (1h10min  à 
1h21min55seg). VEREADOR GERALDO (1h22min10seg à 1h32min).

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, 
às 20min33seg, 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, 29 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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