
ATA Nº 22/13 DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 27 DE MAIO DE 2013.

Aos vinte e sete dias  do mês de maio  de 2013, às 19h01min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 16ª 
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°  21/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n° 
21/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min55s  à  2min16s).  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min20s  à 
23min30s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE:  solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei  n° 39/2013,  que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
suplementar  por  anulação  parcial  de  dotação.  Após,  encaminha  o 
PLE  n°  39/2013  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime  de 
urgência (25min10s à 27min50s).  Solicita ao Secretário que proceda 
à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Substitutivo  n°  02/2013,  que  concede 
aumento  salarial  aos  servidores  públicos  ativos  e  inativos  do 
município  de  Itapoá.  Após,  encaminha  o  PLS  n°  02/2013  para  as 
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência.  VEREADOR 
CARLITO: solicita  seja  marcada  uma  reunião  extraordinária  para 
deliberação, bem como votação, do PLS n° 02/2013.  PRESIDENTE: 
coloca  em  votação  a  solicitação  do  Vereador  Carlito,  a  qual  foi 
acatada.  Agenda  reunião  extraordinária  para  o  próximo  dia  28  de 
maio,  às  10h30min,  logo  após  a  reunião  das  Comissões 
Permanentes,  para  deliberação  do  PLS  n°.  02/2013  (28min10s  à 
33min50s).  3.ORDEM DO DIA:  PRESIDENTE  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,  oriundo  do  Poder  Executivo.  Em  única 
discussão  o  PLE  n°  29/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  única 
votação o PLE n° 29/2013, o qual foi aprovado por unanimidade do 
Plenário  (33min59s  à  36min05seg).  Solicita  ao  Secretário  que 
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proceda à leitura do Projeto de Lei n° 34/2013, que altera os anexos I 
e  II  da  Lei  Municipal  n°.  330/2011,  que  criou  o  Parque  Natural 
Municipal Carijós, no município de Itapoá, estado de Santa Catarina, 
e  dá  outras  providências,  oriundo  do  Poder  Executivo.  Em  única 
discussão  o  PLE  n°  34/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  única 
votação o PLE n° 34/2013, o qual foi aprovado por unanimidade do 
Plenário  (36min58s  à  42min).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda à 
leitura do Projeto de Lei n° 38/2013, que concede vale alimentação 
aos servidores públicos do município de Itapoá/SC, oriundo do Poder 
Executivo.  Em  única  discussão  o  PLE  n°  38/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n° 38/2013, o qual foi aprovado 
por  unanimidade do Plenário  (42min20s à 44min04seg).  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei  n° 32/2013, que 
dispõe  sobre  o  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  – 
CMDR, oriundo do  Poder Executivo. Em segunda discussão o PLE n° 
32/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  PLE  n° 
32/2013, o qual foi aprovado por unanimidade do Plenário (44min10s 
à 47min).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n° 33/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de  Pesca e 
Aquicultura – Compesca, oriundo do  Poder Executivo. Em segunda 
discussão  o  PLE n°  33/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda 
votação o PLE n° 33/2013, o qual foi aprovado por unanimidade do 
Plenário (47min05s à 49min10seg). 4. MOÇÃO: PRESIDENTE solicita 
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Moção  n°  10/2013,  que 
manifesta pesar pelo falecimento do Senhor Silmar Antonio Fogiato, 
empresário no município de Itapoá, de autoria de todos os vereadores 
(49min25s  à  59min40s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura da Indicação n° 208/2013, que indica 
ao  Poder  Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção  e  a 
limpeza de 2 (duas) bocas de lobo,  bem como a desobstrução dos 
tubos,  na Rua da Graça, sendo uma na esquina com a Avenida do 
Príncipe e a outra na esquina com a Rua Bruno Cadore,  no Bairro 
Itapema  do  Norte,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de 
Aquino;  Indicação n° 209/2013,  que  indica ao Poder  Executivo que 
sejam  providenciadas  melhorias  no  Balneário  Rainha  do  Mar,  de 
autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino;  Indicação  n° 
210/2013, que  indica ao Poder Executivo que seja desenvolvido um 
“Plano  Municipal  de  Obras  e  Serviços  Públicos”  no  município  de 
Itapoá, especificando as melhorias de todos os bairros e localidades, 
executadas e a serem executadas, planejando e ordenando todas as 
ações, bem como fazendo um mapeamento das ruas do Município, de 
autoria das Bancadas do PMDB, PSC e PP; Indicação n° 220/2013, 
que  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja  providenciada  a 
manutenção e o ensaibramento da Rua Angelina das Dores Pedroso, 
no Bairro São José I, de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia; 
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Indicação  n°  221/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
disposição de uma travessia elevada na Avenida Marechal  Floriano 
Peixoto, entre as ruas 480 e 490 (travessia do South Beach I para o 
South  Beach  II),  de  autoria  do  Vereador  Edson  da  Cunha  Speck; 
Indicação   n°  222/2013,  que indica  que  seja  providenciada  a 
instalação  de  uma  lombada  na  rua  1600,  nas  proximidades  da 
residência nº 585, de autoria do Vereador Edson da Cunha Speck; e 
Indicação  n°  223/2013,  que  indica  que  seja  providenciada  a 
manutenção,  bem como  o  ensaibramento,  das  Ruas  1960,  1970  e 
1980, no Balneário Palmeiras, de autoria do Vereador Thomaz Willian 
Palma Sohn  (1h00min15s à 1h05min50s). 6.  INDICAÇÃO VERBAL: 
VEREADORA MÁRCIA  indica ao Poder Executivo que providencie a 
averiguação  na  Avenida  Brasil,  entre  a  Panificadora  Maycon  e  o 
antigo Restaurante Casa da Sogra, se há esgoto vazando, visto o mal 
cheiro  naquela  localidade,  os  comerciantes  estão  solicitando  uma 
providencia com urgência (1h06min).  VEREADOR DANIEL indica ao 
Poder  Executivo  que  providencie  um  ponto  de  ônibus  da  linha 
Expresso Maringá na Avenida 2410 (1h07min05s).  Ainda,  indica ao 
Poder  Executivo  que  providencie  a  execução  de  uma extensão  de 
rede,  bem  como  a  disposição  de  iluminação  pública,  conforme 
orçamentos da Celesc (1h07min20s).  VEREADOR ERNESTO indica 
ao  Poder  Executivo  que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o 
ensaibramento  na  Rua  Bonito  Lindo,  no  Balneário  São  José  I 
(1h08min03s).  Indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a 
manutenção, bem como ensaibramento e drenagem na Rua Estrada 
Geral  do  Saí  Mirim  (1h08min39s).  Por  fim,  indica  que  elabore  um 
requerimento  ao  Poder  Executivo  solicitando  os  motivos  que 
justifiquem o  aumento  de  mais  de  cinquenta porcento  da COSIP – 
Contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública 
(1h09min25s).  VEREADOR CARLITO indica ao Poder Executivo que 
providencie o ensaibramento da Rua Malvina Barbosa, Bairro Centro 
(1h11min21s).  VEREADOR  JEFERSON  indica  ao  Poder  Executivo 
que providencie a colocação de um ponto de ônibus na Avenida Beira 
mar I, próximo à Rua 800, no Bairro Itapema do Norte (1h12min08s). 
7. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JEFERSON (1h14min01s) 
VEREADOR  DANIEL  (1h23min30s) VEREADOR  OSNI  (1h28min). 
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE  nada mais havendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da 
presente Reunião Ordinária, às 20h41min, 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, 27 de maio de 2013.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
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                 Presidente                                       Vice- Presidente    
 

        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário    
       

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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