
ATA Nº 143/11 DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 31 DE OUTUBRO DE 2011.

Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2011, às 19h06min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
36ª Reunião Ordinária do 3º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos, após leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, 
na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 142/2011.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 142/2011 a qual foi 
aprovada, com ausência dos vereadores Osni, Marcelo e Joarez. Justifica 
a ausência do Vereador Osni, que por problemas de saúde não poderá 
participar  da  presente  reunião.  VEREADOR VALDECIR informa que  o 
Vereador  Marcelo  está  em  viagem  e  não  chegará  há  tempo  para  a 
reunião.  PRESIDENTE  solicita  à Secretária que proceda à leitura das 
correspondências. 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  43/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei  Municipal  n° 
348/2011,  que  dispõe  sobre  o  benefício  do  vale  alimentação  aos 
servidores  públicos  municipais.  Em  única  discussão  o  projeto. 
Encerrada a discussão. Em única votação o  Projeto de Lei n° 43/2011, 
o  qual  foi  aprovado,  com ausência  dos  vereadores  Osni  e  Marcelo. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 46/2011, 
oriundo do Legislativo, que declara de Utilidade Pública a “Associação 
de Moradores do Balneário Cambijú – AMBIJU” do município de Itapoá. 
Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira 
votação  o   Projeto  de  Lei  n°  46/2011,  o  qual  foi  aprovado,  com 
ausência  dos  vereadores  Osni  e  Marcelo.  Solicita  à  Secretária  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 44/2011, oriundo do Legislativo, 
que  denomina  nome de  vias  públicas:  “Rua Princesa  Izabel”  e  “Rua 
Pedro  Paulo  Masiozek”.  Em  segunda  discussão  o  projeto. 
VEREADORA  MÁRCIA esclarece  que  oficialmente  a  Rua  Princesa 
Izabel não existia, mas que por solicitação dos moradores continuará a 
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ter o nome que já era conhecida, agora oficialmente. Assim, diz que foi 
oferecida  outra  rua,  também  próxima  à  escola,  para  homenagear  o 
Senhor Pedro Paulo Masiozek.  PRESIDENTE encerrada a discussão. 
Em segunda votação o Projeto de Lei n° 44/2011, o qual foi aprovado, 
com ausência dos vereadores Osni e Marcelo.

3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA  indica que o Executivo Municipal,  através da 
secretaria  competente,  providencie a troca das lâmpadas dos postes 
da  Rua  João  Horácio  Vieira,  em  frente  à  casa  3055.  VEREADOR 
CALDEIRA  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie a extensão de rede de baixa tensão na rua 
lateral  da  igreja  Assembleia  de  Deus,  na  Comunidade  1°  de  Julho. 
VEREADOR JEFERSON indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  reinstalação  da  lombada  em 
frente à sorveteria Fofoka, na Barra do Saí.  VEREADOR CALDEIRA 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a instalação de uma lombada na Rua da Graça, próximo à 
ACOIN,  e outra próximo à Rua São Francisco.  VEREADOR DANIEL 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  a  instalação  de  luminárias  na  Rua  João  Horácio  Vieira, 
entre as ruas 1300 e 1450. Indica, ainda, que o Executivo Municipal, 
através da secretaria competente, providencie o ensaibramento da rua 
lateral da Rua da Graça, que dá acesso à Igreja Evangélica Unida, às 
quadras poliesportivas e à academia ao ar livre do Samambaial. 

4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON comenta que na última quarta-feira participou 
da audiência promovida pela Fatma referente ao embargo da Glaba. 
Diz que o Dr. Murilo, Presidente Estadual da Fatma, se comprometeu 
em dar uma resposta formal com relação ao citado embargo. Comenta 
que  na  última  quinta-feira  o  Tenente  Coronel  Fachini  fez  uma 
explanação  sobre  a  operação  verão.  Diz  que  nesta  explanação  foi 
discutida  a  questão  das  multas  de  trânsito.  Lembra  que,  da  mesma 
forma que foi feito no ano anterior, será emitida multa caso o motorista 
não  esteja  portando  o  documento  de  licenciamento  do  veículo. 
VEREADOR  DANIEL diz  que  respeita  o  posicionamento  da  Polícia 
Militar,  mas que deveria ser  utilizado o bom senso,  pois os Correios 
estavam  em  greve  e  não  foram  entregues  muitos  licenciamentos. 
VEREADORA MÁRCIA questiona  quais  as  atribuições  da  operação 
veraneio.  Diz  que  deve-se  verificar  de  que  forma  será  aplicada  a 
operação  no  Município.  VEREADOR  JEFERSON diz  que  será 
disponibilizado  um  número  de  telefone  para  informações  sobre  a 
operação veraneio.  VEREADOR VALDECIR diz que a operação será 
igual  a que foi  feita  no ano passado.  VEREADOR JEFERSON faz a 
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leitura  do relatório  das multas  emitidas na operação verão do último 
ano.  VEREADORA  MÁRCIA questiona  qual  a  porcentagem  que  o 
Município recebe destas multas. VEREADOR JOAREZ diz que deveria 
se  municipalizar  o  trânsito  no Município,  assim,  do valor  arrecadado 
com as multas, voltam 84% para o Município. Diz que o Tenente Mário 
Elias espanta os turistas de Itapoá.  Afirma que o Tenente está fazendo 
um  bom  trabalho,  mas  que  ele  já  fez  o  que  deveria  ser  feito  no 
Município.  Sugere  que  se  faça  um  abaixo  assinado  para  solicitar  a 
transferência do Tenente Mário Elias para outro município.  
 
5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h11min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Secretário  Geral  e  pela  Mesa 
Diretora.
Itapoá, 31 de outubro de 2011.
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