
ATA Nº 24/13 DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 03 DE JUNHO DE 2013.

Aos três dias do mês de junho de 2013, às 19h03min, sob a Presidência 
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 17ª 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° 
22/2013  e  Extraordinária  n°  23/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação a Ata Ordinária n° 22/2013 e a Ata Extraordinária n° 23/2013, as 
quais foram aprovadas (1min45s à 2min27s). Solicita ao Secretário que 
proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min28s  à  19min5s).  2. 
ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 40/2013, que autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação 
parcial de dotação, oriundo do Poder Executivo. Após, encaminha o 
PLE  n°  40/2013  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime  de 
urgência (21min15s à 23min10s).  Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura do Mensagem Retificadora n° 01/2013 ao 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, oriundo do 
Poder  Executivo.  Após,  encaminha  a  MR  n°  01/2013  para  as 
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (23min12s  à 
25min01s).  3.ORDEM DO DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao Secretário 
que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 31/2013, que declara como 
utilidade  pública  a  “Associação  Cultural  das  Nações  de  Itapoá”  no 
município  de  Itapoá,  oriundo  do  Poder  Legislativo.  VEREADORA 
MÁRCIA solicita  vistas  ao  PLL n°  31/2013.  PRESIDENTE acata  o 
pedido  de  vistas  ao  PLL  n°  31/2013  (25min03s  à  25min55s).  4. 
REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à 
leitura  do  Requerimento   n°    23/2013,  que  requer  que  o  Poder 
Executivo  envie  a  esta  Casa informações quanto aos motivos para 
aumentar  em  mais  de  cinquenta  por  cento  o  valor  da  COSIP 
(Contribuição  para  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública),  de 
autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino.  Em discussão  o 
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Requerimento  n°  23/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
requerimento n° 23/2013, o qual foi aprovado (25min38s à 31min18s). 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n° 
24/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  solicite  informações  à 
Empresa Oi Serviços de Internet, telefonia e TV a cabo, se há algum 
planejamento para ampliar o atendimento aos munícipes, de autoria 
do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn.  Em  única  discussão  o 
Requerimento  n°  24/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento  n°  24/2013,  o  qual  foi  aprovado  (31min20s  à 
35min56s).  5.MOÇÃO:  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  da  Moção  n°  11/2013,  que  manifesta  pesar  pelo 
falecimento  de  Heliana  Palma  Sohn,  de  autoria  de  todos  os 
vereadores  (35min59s  à  47min34s).  6.INDICAÇÃO:  PRESIDENTE 
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n° 230/2013, 
que indica ao Poder Executivo que seja providenciada a disposição 
de uma lombada na Rua da Graça, em frente ao número predial 119, 
no Bairro Samambaial, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo de 
Aquino;  Indicação n°  231/2013,  que indica ao Poder  Executivo que 
seja providenciada a instalação de energia elétrica em um trecho da 
Rua 550, entre a Avenida Principal  (beira mar)  e a via paralela,  de 
autoria do Vereador Osni Ocker; Indicação  n°  232/2013, que   indica 
ao   Poder    Executivo   que   seja   providenciada  a  poda  de 
inúmeras  árvores  na  Rua  550, especificamente na primeira quadra, 
próxima ao mar,  de autoria  do Vereador  Osni  Ocker;  Indicação  n° 
233/2013  que indica ao Poder Executivo que seja providenciado  o 
patrolamento  da Rua 260, na Barra do Saí, de autoria do Vereador 
Osni  Ocker;  Indicação  n°  235/2013  que  indica  ao  Poder  Executivo 
que  solicite  junto  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma 
Agrária (INCRA), a entrega dos memoriais descritivos, demarcações 
e georreferenciamentos das seguintes áreas rurais do município de 
Itapoá:  Jaguaruna,  Saí  Mirim,  Braço  do  Norte  e  1o  de  Julho,  de 
autoria do Vereador Edson da Cunha Speck; e Indicação n° 236/2013, 
que indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção, bem 
como o ensaibramento, das Ruas 2600, 2710, 2720 e 2730, no Bairro 
Pontal do Norte, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn 
(47min36s  à  52min26s). 7.  INDICAÇÃO  VERBAL:  VEREADOR 
DANIEL  indica  ao  Poder  Executivo  que  analise  a  possibilidade  de 
adquirir  adubo  e  calcário  para  a  comunidade  agrícola  de  Itapoá 
(52min27s).  VEREADOR  THOMAZ indica  ao  Poder  Executivo  que 
providencie a manutenção, bem como a disposição de Iluminação, na 
Avenida  Beira  Mar,  defronte  ao  Hotel  Continental  (53min). 
VEREADOR  EDSON indica  ao  Poder  Executivo  que  providencie  a 
reforma  na  Biblioteca  Pública  de  Itapoá  (53min45s).  VEREADOR 
GERALDO  indica  seja  oficiado  ao  Poder  Executivo,  solicitando 
informações  sobre  o  funcionamento  do  Centro  de  Zoonoses 
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(54min55s).  VEREADOR  CARLITO indica  ao  Poder  Executivo  que 
providencie a manutenção na esquina da Rodovia SC-415 com a rua 
Itaiópolis, no Centro (57min44s).  VEREADOR JEFERSON  solicita a 
confecção  de  uma  moção  de  aplausos  ao  Cabo  da  Polícia  Militar 
Gilson  Veiga  Pereira  (1h01min20s).  VEREADORA  MÁRCIA  indica 
que seja enviado ofício à Secretária de Segurança Pública de Santa 
Catarina  (SSP-SC)  solicitando  informações  referente  às 
reivindicações  feitas  em  reunião  com  o  Secretário  de  Segurança 
Pública  de  Santa  Catarina,  César  Augusto  Grubba  (1h03min01s). 
VEREADOR  DANIEL  solicita  que  seja  incluído  no  ofício  solicitado 
pela Vereadora Márcia se há previsão de concurso para preencher o 
quadro de pessoal da polícia civil; e solicita a confecção de um ofício 
ao Poder Executivo solicitando informações acerca do contrato com a 
Empresa Orbenk, para que informe, o valor do contrato mensal, bem 
como  qual  o  número  de  funcionários.  7. ESPAÇO REGIMENTAL: 
VEREADOR THOMAZ (1h06min07s) VEREADOR  JEFERSON 
(1h12min20s) 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, 03 de junho 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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