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ATA Nº. 56/10         DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

 (x) CLJRF        (x) CESA       (x) CFO      (x) COSP

Aos seis dias do mês de abril  de 2010, reuniram-se, ordinariamente, no 
Plenário da Câmara Municipal de Itapoá, às 09h36min, os membros da 
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final:  Izaque  Goes 
(Presidente),  José  Maria  Caldeira  (Vice-Presidente)  e  Jeferson  Rubens 
Garcia (Membro);  Comissão de Educação, Saúde e Assistência:  Márcia 
Regina Eggert Soares (Presidente), Valdecir de Souza (Vice-Presidente) e 
José Maria Caldeira (Membro); Comissão de Finanças e Orçamento: José 
Maria Caldeira (Presidente), Jeferson Rubens Garcia (Vice-Presidente) e 
Valdecir de Souza (Membro); e a Comissão de Obras e Serviços Públicos: 
Valdecir  de Souza (Presidente),  Osni  Ocker (Vice-Presidente),  e Izaque 
Goes  (Membro),  sob  a  presidência  do  Vereador  Izaque  Goes. 
PRESIDENTE solicita ao Vereador Jeferson que proceda à leitura da Ata 
nº.  55/10.  Em discussão  a  Ata  n°.  55/10.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação  a  Ata  nº.  55/10,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Vereador 
Jeferson que proceda à leitura da Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Municipal n°. 01/2010, que modifica, acrescenta e suprime dispositivos 
da  Lei  Orgânica  do  município  de  Itapoá-SC,  nos  termos  da 
Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado de Santa 
Catarina. Suspende a continuidade da leitura da proposta de emenda, 
haja  vista  a  chegada  do  Superintendente  do  Porto  de  Itapoá,  Sr. 
Gabriel  Ribeiro  Vieira,  que  atendeu  a  um  convite  do  Presidente  da 
Casa, para comparecer à presente Reunião com o objetivo de debater 
algumas  questões  referentes  ao  Porto,  de  modo  especial  questões 
referentes  ao  atraso  das  obras  na  SC-415  (principal  acesso  à  área 
portuária  do  Município).  Também  havia  sido  convidado  um 
representante  da  Empreiteira  Fortunato,  mas  a  empresa  não 
respondeu  ao  convite.  GABRIEL  VIEIRA  com  relação  à  matéria 
publicada no Jornal  A Notícia, sobre as obras na SC-415, diz que as 
informações que tem é que não existe problema financeiro. A obra está 
toda empenhada, existem recursos e a data final do contrato é 15 de 
dezembro. Relata que, pelas inspeções que tem-se feito, a Construtora 
tem  equipamento  e  gente  suficiente  para  a  conclusão  das  obras. 
Afirma que o que falta,  realmente,  e  está  preocupando o  Porto,  é  o 
tempo.  Menciona  que  a  Empreiteira  está  trabalhando  em 
terraplanagem em uma média de oito a dez dias por mês, as vezes, até 
menos, sendo que precisam de pelo menos vinte dias por mês para a 
conclusão dos trabalhos. Diz que as informações que tem é de que até 
o final de junho, aproximadamente oito quilômetros estejam asfaltados. 
Afirma,  em nome  do  Tecon,  que   não  quer  e  nem vai  trafegar  com 
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containeres  por  dentro  da  Cidade.  Ainda,  diz  que  é  importante  a 
preocupação que a Câmara está tendo com o Projeto de Lei que trata 
do  Zoneamento  Urbano,  do  Uso  e  da  Ocupação  do  Solo  (PLE  n°. 
237/2009),  pois  isso  evitará  o  crescimento  desordenado  de  Itapoá. 
PRESIDENTE  agradece  a  presença  do  Sr.  Gabriel.  Haja  vista  o 
adiantado da hora,  convoca os Vereadores membros das Comissões 
para Reunião Extraordinária na próxima quinta-feira, dia 08 de abril, às 
9h:30min,  com o objetivo de dar  continuidade na leitura  e discussão 
dos  projetos  de  lei  que  encontram-se  em  tramitação  na  pauta  das 
Comissões.  Nada  mais  dispuseram,  encerrando  a  Reunião  às 
11h36min,  da  qual  foi  lavrada  a  ata  que,  depois  de  lida  e  achada 
conforme, vai assinada por mim, Patrícia Carneiro Braz, secretária “ad 
hoc” designada para o ato, e demais Vereadores.

Itapoá, 06 de abril de 2010.
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