
ATA Nº 25/13 DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 10 DE JUNHO DE 2013.

Aos dez dias do mês de junho de 2013, às 19h03min, sob a Presidência 
do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 18ª Reunião 
Ordinária do 1º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, com a 
ausência do Vereador Carlito, após a leitura de um trecho da Bíblia e a 
oração do Pai Nosso.  1. PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE  em 
discussão  a  Ata  Ordinária  n°  24/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação a Ata Ordinária n° 24/2013, a qual foi aprovada, com ausência 
do  Vereador  Carlito (1min30s  à  2min).  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min15s  à  17min15s).  2. 
ENTRADA  NA  CASA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 41/2013, que autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  a  celebrar  convênio  com  a  Associação  de 
Moradores dos Bairros São José I e II,  oriundo do Poder Executivo. 
Após, encaminha o PLE n° 41/2013 para as Comissões Permanentes, 
em regime ordinário  (19min50s  à  22min15s).  Solicita  ao  Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Projeto    de    Lei    n°    42/2013,   que 
autoriza   o   Poder   Executivo   Municipal   abrir   crédito   adicional  
suplementar   por   anulação parcial  de dotação, oriundo do Poder 
Executivo.  Após,  encaminha o  PLE n°  42/2013 para  as  Comissões 
Permanentes,  em regime ordinário  (22min20s à  23min25s).  Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 43/2013, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial 
por anulação parcial de dotação, oriundo do Poder Executivo. Após, 
encaminha o PLE n° 43/2013 para as Comissões Permanentes, em 
regime ordinário  (23min30s à  24min39s).  solicita  ao Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 44/2013, que autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação 
parcial de dotação, oriundo do Poder Executivo. Após, encaminha o 
PLE  n°  44/2013  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime 
ordinário (24min45s à 25min55s).  Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura do Projeto   de   Lei   n°   45/2013,  que   autoriza   o   Poder  
Executivo   Municipal   abrir   crédito   adicional   suplementar   por 
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anulação  parcial  de  dotação,  oriundo  do  Poder  Executivo.  Após, 
encaminha o PLE n° 45/2013 para as Comissões Permanentes, em 
regime  ordinário  (25min55s  à  26min01s).  3.ORDEM  DO  DIA: 
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei n° 36/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
servidores  ao  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Santa  Catarina,  e  dá 
outros providências, oriundo do Poder Executivo. Em única discussão 
o PLE n° 36/2013. Encerrada a discussão. Em única votação o PLE 
n°  36/2013,  o  qual  foi  aprovado por  unanimidade do Plenário,  com 
ausência  do  Vereador  Carlito  (27min45s  à  32min45s).  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,  oriundo  do  Poder 
Executivo.  Em  única  discussão  o  PLE  n°  39/2013.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n° 39/2013,  o qual foi aprovado 
por  unanimidade  do  Plenário,  com  ausência  do  Vereador  Carlito 
(33min04s à 36min09s). VEREADORA MÁRCIA solicita a inclusão da 
primeira  votação  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.  PRESIDENTE em 
deliberação o requerimento de inclusão na pauta do PLL n° 31/2013, 
o qual foi aprovado (36min10s à 38min). Assim, solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  31/2013.  Em  primeira 
discussão  o  PLL n°  31/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira 
votação o PLL n° 31/2013,  o qual foi aprovado por unanimidade do 
Plenário, com ausência do Vereador Carlito (38min06s à 41min44s). 
4.MOÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura 
da Moção n° 12/2013, que  manifesta aplausos pela ação heroica do 
Policial  Militar  Cabo  Gilson  Veiga  Pereira  no  dia  26  de  maio  do 
corrente ano, de autoria de todos os vereadores. Em única discussão 
a Moção de Aplausos n° 12/2013. Encerrada a discussão. Em única 
votação a  Moção de Aplausos n°  12/2013,  a  qual  foi  aprovada por 
unanimidade  do  Plenário,  com  ausência  do  Vereador  Carlito 
(42min40s à 1h07min01s).   5.INDICAÇÃO:  PRESIDENTE solicita ao 
Secretário que proceda à leitura da Indicação n° 234/2013, que indica 
ao Poder Executivo que seja providenciado o ensaibramento da Rua 
Vasco Nunes Balboa, de autoria do Vereador Osni Ocker; Indicação 
n° 242/2013, que indica ao Poder Executivo que seja providenciada a 
manutenção de um trecho da Rua 550, entre a Rua das Bromélias e a 
Avenida  Marechal  Floriano  Peixoto,  localizadas  entre  os  balneários 
Cambijú e Rainha do Mar, de autoria do Vereador Ernesto Policarpo 
de Aquino; Indicação n° 243/2013, que indica ao Poder Executivo que 
seja  providenciada  a  disposição  de  manilhas,  bem  como  a 
manutenção de um trecho da Rua Maria de Lourdes Sanches, entre 
as  quadras  55  e  a  69,  no  Centro,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto 
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Policarpo  de  Aquino;  Indicação   n°  244/2013,  que  indica  ao  Poder 
Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção,  bem  como  o 
ensaibramento, de um trecho na Rua Emílio Cornelsen, entre a Rua 
Pirapanema e a rua Potipema,  no Balneário  Brasília,  de autoria  do 
Vereador Ernesto Policarpo de Aquino; e Indicação n° 245/2013, que 
indica ao Poder Executivo que seja providenciado o rebaixamento da 
tampa da “boca de lobo” localizada na Rua Miguel Galhardi, esquina 
com a Avenida André Rodrigues de Freitas, Bairro Itapema do Norte, 
de  autoria  das  Bancadas  do  PSDB,  PR  e  PP  (1h07min25s  à 
1h10min01s). 6.  INDICAÇÃO  VERBAL:  VEREADOR  JEFERSON 
indica ao Poder  Executivo que providencie um espaço para que se 
realize eventos de som automotivo, de preferência entre a Associação 
dos Servidores e o Maresia (1h10min20s). 7. ESPAÇO REGIMENTAL: 
VEREADOR GERALDO (1h11min33s  à   1h21min55).  VEREADOR 
ERNESTO (1h22min15  à  1h30min05).  VEREADOR  JEFERSON 
(1h30min25 – 1h49min45) 8.ENCERRAMENTO: PRESIDENTE solicitou 
um  minuto  de  silêncio  em  condolência  ao  falecimento  do  Senhor 
Pacheco. VEREADORA MÁRCIA solicita a confecção de uma moção 
de  pesar  ao  Senhor  Pacheco.  PRESIDENTE nada mais havendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os 
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h54min, 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, 10 de junho 
de 2013.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente    

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

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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