
ATA Nº 26/13 DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 17 DE JUNHO DE 2013.

Aos dezessete  dias  do mês de junho  de 2013, às 19h06min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 19ª 
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°  25/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n° 
25/2013,  a  qual  foi  aprovada  (1min58s  à  2min10min).  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min15s  à 
10min55s).  2.  ORDEM  DO  DIA:  VEREADORA MÁRCIA  solicita  a 
inclusão, na ordem do dia, da Emenda Aditiva n°. 14/2013, Emenda 
Modificativa n°. 15/2013 e Emenda Aditiva n°. 16/2013, todas ao PLE 
n°.  26/2013,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  do  município  de 
Itapoá  para  o  período  de  2014  a  2017  e  dá  outras  providências 
(11min à 12min28s). PRESIDENTE em deliberação o requerimento da 
Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da Emenda Aditiva n°. 01/2013 ao Projeto de Lei n°. 
26/2013,  que  adiciona  ao  Programa  0007  a  Ação  2144.  Em  única 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  a 
Emenda Aditiva n°. 01/2013 ao PLE n°. 26/2013, a qual foi aprovada 
(13min35s à 16min30s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
da Emenda Aditiva  n°.  02/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que 
adiciona  ao  Programa  0016  a  Ação  1035.  Em  única  discussão  a 
emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Aditiva 
n°.  02/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (16min45s  à 
19min55s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n°. 03/2013 ao Projeto de Lei n°. 26/2013, que modifica 
no  Programa  0010  a  Ação  2085.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°. 
03/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (20min10s  à 
24min05s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  04/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0017  a  Ação  2145.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
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04/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (24min18s  à 
25min40s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  05/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0004  a  Ação  1036.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
05/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (25min50s  à 
28min45s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  06/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0016  a  Ação  1037.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
06/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (28min51s  à 
30min30s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  07/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0005  a  Ação  2146.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
07/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (30min45s  à 
32min17s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  08/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0009  a  Ação  1038.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
08/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (32min21s  à 
38min35s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  09/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0009  a  Ação  2147.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
09/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (38min40s  à 
42min01s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  10/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0004  a  Ação  1039.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
10/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (42min15s  à 
44min37s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva  n°.  11/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0016  a  Ação  2148.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
11/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (44min43s  à 
48min32s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n°. 12/2013 ao Projeto de Lei n°. 26/2013, que modifica 
no  Programa  0004  a  Ação  1002.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°. 
12/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (48min38s  à 
51min18s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n°. 13/2013 ao Projeto de Lei n°. 26/2013, que modifica 
no  Programa  0003  a  Ação  2015.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°. 
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13/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (51min25s  à 
55min14s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  14/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0012  a  Ação  1040.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
14/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (55min25s  à 
58min18s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n°. 15/2013 ao Projeto de Lei n°. 26/2013, que modifica 
no  Programa  0012  a  Ação  2038.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n°. 
15/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (58min26s  à 
59min47s).  Solicita  ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Aditiva n°.  16/2013 ao Projeto  de Lei  n°.  26/2013,  que adiciona ao 
Programa  0016  a  Ação  1041.  Em  única  discussão  a  emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Aditiva  n°. 
16/2013  ao  PLE  n°.  26/2013,  a  qual  foi  aprovada  (59min55s  à 
1h03min32s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de  Lei  n°.  16/2013,  que cria  a  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa 
Civil  (COMDEC)  de  Itapoá  e  dá  outras  providências.  Em  primeira 
discussão  o  projeto  de  lei.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira 
votação  o  PLE  n°.  16/2013,  o  qual  foi  aprovado  (1h04min10s  à 
1h09min10s).  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.  Em  primeira  discussão  o  projeto  de  lei.  Encerrada  a 
discussão.  Em  primeira  votação  o  PLE  n°.  41/2013,  o  qual  foi  
aprovado  (1h09min20s  à  1h12min50s).  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.  Em  segunda 
discussão  o  PLL n°  31/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda 
votação o PLL n° 31/2013, o qual foi  aprovado por unanimidade do 
Plenário  (1h13min01s  à  1h16min45s).  3.  REQUERIMENTO: 
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  25/2013,  que  requer  ao  Poder  Executivo  que 
informe  a esta  Casa de  Leis qual  a  atual  situação que se encontra 
o  Projeto  Orla.  Ainda,  quais  os motivos de  o  referido Projeto  estar 
parado?  De  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino. 
VEREADOR  ERNESTO  solicita  a  retirada  do  Requerimento  n°. 
25/2013,  uma  vez  que  já  obteve  resposta  àquele  questionamento 
(1h16min55s  à  1h17min20s).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 13/2013, que manifesta 
pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Julio Pacheco, de autoria 
de  todos  os  vereadores  (1h18min10s  à  1h21min55s).  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 14/2013, que manifesta 
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aplauso  aos  jovens  Fábio  Feddersen,  Rafaela  Feddersen,  Gabriela 
Feddersen e Luis Paulo Mello Wolff, laçadores do CTG Fronteiras do 
Litoral,  de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  única  discussão  a 
Moção  n°  14/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Moção n° 14/2013, a qual foi aprovada por unanimidade do Plenário 
(1h22min05s à 1h30min10s).  5. INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita 
ao Secretário que proceda à leitura da Indicação  n°. 246/2013, que 
indica  ao  Poder  Executivo  que  seja  providenciada  a  manutenção, 
bem como  o  ensaibramento,  de  um trecho  das  ruas  Luiz  Bosso  e 
Gilmar  Pedro  Olkoski,  entre  as  ruas  1010  e  1020,  no  Balneário 
Paese,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de  Aquino; 
Indicação  n°.  247/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja 
providenciada  a manutenção,  bem como o ensaibramento,  da Rua 
Vitória  (Rua  1105),  no  Balneário  Paese,  de  autoria  do  Vereador 
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação  n°. 250/2013, que indica ao 
Poder  Executivo  que seja  providenciada a  instalação  de luminárias 
na Rua Miguel Galhardi, em frente aos dois prédios residenciais, no 
bairro Itapema do Norte,  de autoria  das Bancadas do PSDB,  PR e 
PP; Indicação n°. 251/2013, que indica ao Poder Executivo que seja 
providenciada a disposição de “boca de lobo” na Rua 140, próximo ao 
número predial 694, no Bairro Barra do Saí, de autoria das Bancadas 
do  PSDB,  PR  e  PP;  Indicação  n°.  252/2013,  que  indica  ao  Poder 
Executivo que seja providenciada a disposição de uma lombada na 
Rua  Otávio  Cipriano,  no  bairro  Itapema  do  Norte.  De  autoria  das 
Bancadas do PSDB, PR e PP; Indicação n°. 253/2013, que indica ao 
Poder Executivo que seja providenciada a instalação de luminária na 
Rua 1090, no Balneário Paese, de autoria das Bancadas do PSDB, 
PR e PP; Indicação n°. 254/2013, que indica ao Poder Executivo que 
seja  providenciada  a  extensão  da  rede  elétrica  e  instalação  de 
luminárias na Rua 810, no Bairro São José, de autoria das Bancadas 
do  PP,  PR  e  PSDB;  Indicação  n°.  255/2013,  que  indica  ao  Poder 
Executivo que seja providenciada a disposição de luminárias no final 
da Rua Armindo Bueno (Rua da Loja Pague Menos Calçados) e nas 
proximidades da Terceira Pedra, junto à jusante do Rio Mendanha, no 
Bairro Itapema do Norte,  de autoria  das Bancadas do PR, PSDB e 
PP; Indicação n°. 256/2013, que indica ao Poder Executivo que seja 
providenciada  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento  da  Rua 
2000, no Centro, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn; 
Indicação  n°.  257/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja 
providenciada  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento  da  Rua 
2010, no Centro, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn; 
e da Indicação n°. 258/2013, que indica ao Poder Executivo que seja 
providenciada  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento  da  Rua 
2020, no Centro, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn 
(1h30min48  à  1h36min50s).  6.  INDICAÇÃO VERBAL:  VEREADOR 
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DANIEL indica ao Poder Executivo que providencie o ensaibramento 
da  Rua  Nossa  Senhora  Aparecida,  no  Balneário  Brasília 
(1h36min58s).  Indica,  também,  que  providencie  a  execução  de 
extensão de rede de energia elétrica no Loteamento Jardim Praia do 
Imperador, de acordo com o documento em anexo (1h37min10s). Por 
fim, indica que providencie uma operação “tapa buraco” na Avenida 
José da Silva Pacheco, entre o final da Avenida André Rodrigues de 
Freitas  e  o  cruzamento  com  a  Avenida  Celso  Ramos,  no  Bairro 
Itapema  do  Norte  (1h37min30s).  VEREADOR  ERNESTO  indica  ao 
Poder Executivo que providencie a abertura de um trecho das ruas 
Manuel  Pedro  da  Silveira  (Rua 1070)  e  Gravino  Rosa  (Rua  1060), 
entre as ruas Luiz Bosso e Gilmar Pedro Olkoski, no Balneário Paese 
(1h37min50s).  VEREADOR CARLITO indica ao Poder Executivo que 
providencie a elaboração de um novo Plano Diretor para Itapoá ou a 
revisão  do  existente  (1h41min42s).  VEREADOR  EDSON  indica  ao 
Poder  Executivo  que  providencie  a  execução  das  indicações  n°. 
28/2013 e 62/2013, as quais solicitam: uma solução segura na SC-
415, na entrada e saída para o Bairro Saí Mirim, e a disposição de um 
redutor  de  velocidade  na  Rua  José  Alves,  respectivamente 
(1h45min01s).  VEREADOR  OSNI  indica  ao  Poder  Executivo  que 
providencie com a máxima agilidade, um processo licitatório para a 
aquisição de luminárias (1h47min20s).  VEREADORA MÁRCIA indica 
ao  Poder  Executivo  que  providencie  a  disposição  de  redutores  de 
velocidade  na  Rua  João  Horácio  Vieira,  bem  como  na  Avenida 
Doutora Zilda Arns Neumam (1h48min30s).  VEREADOR GERALDO 
indica ao Poder  Executivo  que providencie  a  pintura  das lombadas 
em  toda  a  extensão  da  Avenida  Doutora  Zilda  Arns  Neumann 
(1h49min01s).  7. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADORA MÁRCIA 
pronunciamento do Presidente do CTG Fronteiras do Litoral, de Itapoá, 
Senhor  Nivaldo  (1h49min50s  à   1h52min49s).  VEREADOR  DANIEL 
(1h53min01s  à  2h00min59s).  VEREADOR GERALDO (2h01min10s  à 
2h06min50s).  8.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE convoca  os 
vereadores  para  comparecerem  à  reunião  extraordinária  para  a 
primeira votação do PPA (PLE n°.  26/2013),  a qual realizar-se-á às 
18h  do  dia  19  de  junho,  quarta-feira.  Nada mais havendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da 
presente Reunião Ordinária, às 21h17min, 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, 17 de junho de 2013.
                           

                Osni Ocker                                 Thomaz William P. Sohn
                 Presidente                                       Vice- Presidente    
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        Geraldo Rene B. Weber         Carlito Joaquim Custódio Junior  
             Primeiro Secretário                            Segundo Secretário    
       

Sheron Sholze Rosa
Secretária Geral
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