
ATA Nº 28/13 DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO 
LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA EM 24 DE JUNHO DE 2013.

Aos vinte e quatro dias  do mês de junho de 2013, às 19h03min, sob a 
Presidência do seu  titular, o Vereador Osni  Ocker,  realizou-se a 20ª 
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°  26/2013.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n° 
26/2013,  a qual  foi  aprovada,  com ausência  do Vereador  Daniel.  Em 
discussão a Ata Extraordinária n° 27/2013.  Encerrada a discussão. Em 
votação  a  Ata  Extraordinária  n°  27/2013,  a  qual  foi  aprovada,  com 
ausência do Vereador Daniel (1min40s à 2min). Solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min01  à  13min37s). 
Justifica a ausência do Vereador Daniel, o qual não pode comparecer 
por  problema de saúde (13min45s à  14min10s)  .  2.  ENTRADA NA 
CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do 
Projeto  de  Lei  n°.  46/2013,  que  declara  como  utilidade  pública  a 
Associação  Beneficente  e  Recreativa  Acapulco  Beach  e  Clube 
Náutico de Itapoá/SC. Após, distribui o referido projeto de lei para as 
Comissões  Permanentes  (14min25s  à  15min12s  ).  3.  ORDEM  DO 
DIA:  PRESIDENTE  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 
segunda  discussão  o  projeto  de  lei.  Encerrada  a  discussão.  Em 
segunda  votação  o  PLE  n°.  16/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com 
ausência  do  Vereador  Daniel  (15min20s  à  41min02s).  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do 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.  Em  segunda 
discussão  o  projeto  de  lei.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda 
votação o  PLE n°.  26/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do 
Vereador  Daniel  (41min10s à 55min35s).  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  segunda  discussão  o 
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projeto de lei. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLE n°. 
41/2013,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Daniel 
(56min  à  1h07min10s).  4.  REQUERIMENTO:  PRESIDENTE solicita 
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  26/2013, 
que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente, 
envie  para  esta  Casa  de  Leis  um  cronograma  com  as  datas  da 
execução  de  algumas  melhorias  na  Escola  João  Monteiro  Cabral, 
localizada no Bairro Pontal,  de autoria do Vereador  Thomaz Willian 
Palma Sohn. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. 
Em única votação o Requerimento n°. 26/2013, o qual foi  aprovado 
por  unanimidade,  com ausência do Vereador  Daniel  (1h07min20s à 
1h11min39s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  27/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo, 
através  do  setor  competente,  envie  para  esta  Casa  de  Leis 
informações quanto às providências que serão tomadas com relação 
ao poste de energia elétrica localizado na esquina da Rua Ludovico 
Noé Zagonel com a Rua Itaiópolis, no Centro, o qual está pendurado 
pelos cabos, quase caindo, de autoria das Bancadas do PP, PSDB e 
PR. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única 
votação  o  Requerimento  n°.  27/2013,  o  qual  foi  aprovado  por 
unanimidade,  com  ausência  do  Vereador  Daniel  (1h11min55s  à 
1h13min20s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  28/2013,  que  requer  que  o  Poder  Executivo, 
através  do  setor  competente,  envie  para  esta  Casa  de  Leis 
informações quanto ao retorno das atividades do Ginásio de Esportes 
do  Balneário  Itapoá,  localizado  em frente   à  Escola  Frei  Valentim, 
especialmente no período noturno, de autoria das Bancadas do PP, 
PSDB e PR. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. 
Em única votação o Requerimento n°. 28/2013, o qual foi  aprovado 
por  unanimidade,  com ausência do Vereador  Daniel  (1h13min30s à 
1h16min55s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário 
que proceda à leitura da Indicação n°. 267/2013, que indica ao Poder 
Executivo  que  seja  providenciada  a  abertura  da  Rua  1870,  no 
Balneário  Palmeiras,  de  autoria  do  Vereador  Ernesto  Policarpo  de 
Aquino; Indicação n°. 268/2013, que indica ao Poder Executivo que 
seja  providenciada  a  manutenção,  bem como  o  ensaibramento,  da 
Rua Pirapanema, no Balneário Samambaial, de autoria do Vereador 
Ernesto Policarpo de Aquino; Indicação n°. 269/2013, que indica ao 
Poder Executivo que seja providenciada a instalação de um semáforo 
ou sinalização eletrônica na Avenida André Rodrigues de Freitas, na 
esquina da lotérica, de autoria do Vereador Edson da Cunha Speck; 
Indicação  n°.  270/2013,  que  indica  ao  Poder  Executivo  que  seja 
providenciada  a  colocação  de  manilhas  na  Rua  Madalena  Hau, 
especialmente  em  toda  a  extensão  da  Escola  Ayrton  Senna,  bem 
como  a  pavimentação  com  bloquetes,  de  maneira  que  tais  ações 
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sejam contempladas no futuro Plano Municipal de Ação de Obras e 
Serviços  Públicos,  de  autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens Garcia 
(1h17min01s à 1h19min02s).  6.  INDICAÇÃO VERBAL: VEREADOR 
THOMAZ  indica ao Poder Executivo que providencie a manutenção, 
bem como o ensaibramento, da Rua 1820, no Centro (1h19min18s). 
Indica,  também,  que  providencie  a  manutenção,  bem  como  o 
ensaibramento, da Rua 1510, no Centro (1h19min50s). Por fim, indica 
a confecção de uma moção de aplausos aos jovens Antônio Mazetti e 
Alisson Ribas do Valle (1h20min02s).  VEREADOR ERNESTO  indica 
ao Poder Executivo que providencie a disposição de lombada ou de 
sinalização nos cruzamentos da Avenida do Príncipe com a Avenida 
André  Rodrigues de Freitas,  bem como no  cruzamento da Avenida 
Celso  Ramos  com  a  Avenida  José  da  Silva  Pacheco,  no  Bairro 
Itapema do Norte  (1h21min14s). Indica, também, que providencie o 
ensaibramento  dos  pontos  de  ônibus  em  todo  o  Município 
(1h21min50s). VEREADORA MÁRCIA indica ao Poder Executivo que 
providencie a disposição de manilhas na Rua Manoel Ribas, no Bairro 
Barra do Saí (1h23min12s). Indica, ainda, a manutenção da Rua 350, 
na Barra do Saí (1h23min28s). Indica, por fim, a extensão de rede de 
baixa tensão na rua da creche da Escola Clayton, no Bairro Itapema 
do  Norte  (1h23min55s).  VEREADOR  GERALDO  indica  ao  Poder 
Executivo  que  providencie  a  disposição  de  sinalização  indicando  a 
direção  da  BR-101,  na  Rua  João  Batista  Velém,  no  Centro 
(1h24min54s).  VEREADOR CARLITO indica ao Poder Executivo que 
providencie  a  abertura  de  processo  licitatório  para  a  compra  de 
materiais  para  a  manutenção  das  vias  públicas  do  Município,  ou, 
ainda,  se  já  houver  um  processo  em  andamento,  que  seja  dado 
prioridade  ao  mesmo,  para  que  este  conclua-se  com  a  maior 
brevidade  possível  (1h26min55s).  7. ESPAÇO REGIMENTAL: 
VEREADOR THOMAZ  (1h31min18s  à   1h37min28s).  VEREADOR 
CARLITO (1h37min34s  à  1h46min12s).  VEREADORA  MÁRCIA 
(1h46min17s  à  1h58min47s).  VEREADOR  JEFERSON  com 
pronunciamento de representante do Instituto Federal de Santa Catarina 
sobre  programa  de  educação  para  as  mulheres  itapoaenses 
(1h59min18s  à   2h19min30s).  8.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE 
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h23min, 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, 24 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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