
ATA Nº 141/11 DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Aos  dezessete  dias  do mês de outubro de 2011,  às  19h04min,  sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
34ª 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 Extraordinária n° 139/2011. Encerrada 
a  discussão.  Em votação  a  Ata  Extraordinária  n°  139/2011,  a  qual  foi 
aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Joarez.  Em  discussão  a  Ata 
Ordinária  n°  140/2011.  VEREADOR MARCELO solicita  vistas  à  Ata  n° 
140/2011. PRESIDENTE concede vistas da Ata n° 140/2011 ao Vereador 
Marcelo.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  das 
correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  47/2011,  oriundo  do  Executivo  que  altera  a  Lei  Municipal  n° 
140/2007 que dispõe sobre o exercício do comércio temporário.   Após, 
distribui o referido projeto às Comissões Permanentes, em regime de 
urgência. 

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  34/2011,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe informações acerca da possibilidade da construção de um 
depósito de entulhos. De autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia. 
Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o 
Requerimento n° 34/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que 
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°  35/2011,  que  requer  o  que  o 
Poder  Legislativo  oficie  o  Poder  Executivo  solicitando  o 
encaminhamento  de  informações  e  providências  quanto  à  aplicação 
imediata da Lei n° 11.738 (do Piso Nacional dos Vencimentos Iniciais 
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de Carreira),  de  acordo  com o  acórdão n°  162/2011,  da  23/08/2011, 
aprovado e publicado no Diário  da Justiça.  De autoria  da Vereadora 
Márcia  Regina  Eggert  Soares.  VEREADORA  MÁRCIA solicita  o 
sobrestamento do Requerimento n° 35/2011, visto que em reunião com 
o Prefeito, ele se comprometeu em enviar o projeto referente ao piso 
salarial  dos  professores  do  Município  à  esta  Casa  de  Leis. 
PRESIDENTE aceita o sobrestamento, já que a Vereadora Márcia é a 
autora do Requerimento. Solicita à Secretária que proceda à leitura do 
Requerimento n° 36/2011, que requer que o Poder Legislativo oficie o 
Poder Executivo solicitando o encaminhamento de informações acerca 
dos estudos para asfaltamento da Avenida das Margaridas, a qual dá 
acesso aos 900 alunos da EEB Nereu Ramos. De autoria da Vereadora 
Márcia  Regina  Eggert  Soares.  Em  discussão  o  requerimento. 
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n° 36/2011, o qual 
foi aprovado. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  171/2011,  que  indica  seja  providenciada  a  passagem de  patrola, 
bem como de rolo compressor, na Estrada Geral, no Bairro Braço do 
Norte,  até  a  divisa  do  Município,  de  autoria  do  Vereador  Jeferson 
Rubens  Garcia  e  da  Indicação  n°  172/2011,  que  indica  seja 
providenciada a colocação de placas indicativas identificando a entrada 
das comunidades Saí Mirim e Braço do Norte, de autoria da Vereadora 
Márcia Regina Eggert Soares

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  OSNI  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  limpeza  da  orla  da  praia  na 
Figueira  do  Pontal.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  reposição  das  lâmpadas  das 
luminárias do calçadão da Avenida  Beira Mar III. VEREADORA GUIDA 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a manutenção das valas da Vila do Saí Mirim e do Braço 
do Norte. Indica que o Executivo Municipal providencie a contratação 
de um médico especialista em ultrassom. Da mesma forma, indica que 
o Executivo Municipal, através da secretaria competente, solicite que a 
empresa que faz o transporte dos pacientes à Joinville providencie a 
adaptação do veículo para cadeirantes. Por fim, indica que o Executivo 
Municipal,  através  da  secretaria  competente,  solicite  à  empresa 
concessionária do transporte público municipal,  utilize do bom senso 
para a escolha do tamanho do automóvel de acordo com o horário e 
com  o  fluxo  dos  usuários.  VEREADOR  JEFERSON  indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
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manutenção  da  Rua  Bonito  Lindo,  no  bairro  São  José.  VEREADOR 
DANIEL   indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a manutenção e o ensaibramento da rua 570, 
no Balneário Cambijú, próximo à casa n° 383.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  CALDEIRA  convoca  os  vereadores  para  reunião  da 
Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  para  a  próxima  manhã,  às  9h. 
VEREADOR IZAQUE diz  que a  respeito  à denúncia  envolvendo seu 
nome, que o denunciante não arquitetou a denúncia sozinho e que está 
aguardando  a  hora  certa  para  tomar  as  providências  necessárias. 
Comenta que foi  divulgado no Jornal  A Notícia uma matéria  sobre o 
desenvolvimento dos municípios no entorno da BR 101, desde Garuva 
até Piçarras. Diz que nosso Município, mesmo com o Porto, irá perder 
para Garuva, já que o Município vizinho já possui área retroportuária 
definida  e  tem  concedido  diversos  incentivos  fiscais  para  atrair  as 
empresas, além do fato de estar próxima à BR 101. Comenta também 
que o valor dos terrenos da área retroportuária de Garuva estão muito 
menores  do  que  os  de  Itapoá  e  que,  com  todas  essas  vantagens 
concedidas  por  Garuva,  fica  difícil  competir.  VEREADOR  DANIEL 
comenta que devido à grande parte da área retroportuária de Itapoá 
ser de poucos proprietários, dificulta e encarece o preço dos terrenos. 
Lembra que foi aprovado no ano anterior o projeto que estendia a área 
retroportuária até a divisa de Garuva e,  infelizmente,  por um erro no 
processo o projeto foi vetado e mantido o veto com o compromisso de 
o Executivo enviar a esta Casa um novo projeto de zoneamento. Diz 
que o novo projeto está sendo analisado no Concidade.  VEREADOR 
IZAQUE diz  que  dentro  da  área  retroportuária  de  Itapoá  tem  uma 
grande  parte  em  área  de  morro  ou  alagadiça,  ou  não  tem  a 
documentação  necessária  para  ser  adquirido  por  uma  empresa. 
Lembra também que com a elevação da rua, para a construção da SC-
415, tornou os terrenos baixos demais, necessitando de um valor muito 
alto de aterro. VEREADOR DANIEL concorda com a questão da altura 
da estrada, mas lembra que a construção da SC-415 foi acompanhada 
de  um  corpo  técnico  e  a  construção  foi  feita  seguindo  as  normas. 
Afirma que existem várias atividades em que não há necessidade de 
colocar  o  terreno  no  nível  da  estrada,  necessitando  apenas  de  um 
acesso para as carretas. VEREADOR IZAQUE diz que a construção da 
SC-415 foi feita visando evitar a possibilidade de alagamento a ponto 
de prejudicar o tráfego. VEREADORA GUIDA faz a leitura de um texto 
em homenagem ao dia do médico. Agradece a todos pela oportunidade 
e  apoio  neste  período  em  que  exerceu  o  cargo  de  Vereadora. 
VEREADOR MARCELO agradece a rapidez no atendimento ao ofício 
que foi  enviado para o Sr.  Edson da Sotepa, acerca da mudança no 
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trajeto da SC-415. Diz que nos últimos 11 anos não foi feito nada para 
suprir a necessidade para a implantação do Porto. Diz que o Prefeito 
de Garuva, o Sr. João Romão, do PP, administrou bem o Município e 
criou condições para que as empresas se instalassem. Diz que dizer 
que houve um erro técnico para vetar o projeto de uso e ocupação do 
solo e o zoneamento ecológico econômico, não é justificativa, pois em 
Garuva  também  era  para  ser  mil  metros  de  cada  lado  como 
estruturante 1, estruturante 2 e estruturante 3 e só foi vetado porque 
estava  sendo  instituída  área  retroportuária  em  uma  área  de 
preservação  permanente.  Lembra  que  toda  vez  que  ele  dizia  que  o 
projeto  do  zoneamento  tinha  vícios  era  afrontado  e  chamado  de 
irresponsável.  Lembra  também  que  o  que  ficou  estranho  é  que  tal 
projeto foi aprovado por 7 votos a 1 e, posteriormente, foi  acatado o 
veto também por 7 votos a 1. Diz que em 2009 foi aprovado um projeto 
para aquisição de maquinários e não foram comprados. Comenta que o 
prefeito  irá  gastar  214  mil  reais  em  móveis  para  a  Prefeitura, 
suplementou 2 milhões e 290 mil reais e nas estradas não está fazendo 
nada. Diz que tem que se ver quais são as prioridades. Diz que quem 
acreditou  no  Porto  vai  ganhar  dinheiro  e  quem  não  acreditou  está 
pagando o preço porque Garuva está ficando maior e passando Itapoá, 
se beneficiando da área retroportuária. Diz que já que não se cuida da 
área  retroportuária,  deve-se  investir  no  turismo.  Acredita  que  o 
Executivo irá tentar colher frutos do asfalto que o Porto está pagando. 
VEREADOR  IZAQUE esclarece  que  não  citou  nenhum  Prefeito  e 
afirma que está na hora de ter um novo gestor na Prefeitura, que não 
seja os três que já passaram pela Prefeitura.  VEREADOR MARCELO 
diz que quando fala na tribuna, está falando somente em seu nome. 
Deixa claro  que denunciou o projeto  da Prefeitura  e  que denunciará 
novamente, só está esperando a chegada da resposta do requerimento 
que  fez  solicitando  informações  acerca  da  nova  sede  da  Prefeitura. 
VEREADOR  OSNI parabeniza  a  Vereadora  Guida  pelo  trabalho 
desenvolvido  nesse  período.  Diz  que o  trabalho  de  manutenção das 
valetas  que  está  sendo  feito  é  muito  importante  e  vai  evitar  novas 
enchentes. Diz que lamenta que não tenha sido possível  a aquisição 
da máquina para fazer  tais  manutenções.  Afirma que o Prefeito  está 
construindo e equipando a nova sede para o novo Prefeito e não pra 
ele.  Diz  que  infelizmente  os  vereadores  estão  sendo  acusados  de 
receber propina e que quer que essa história seja investigada para que 
seja  esclarecido  que  ele  não  tem  nenhum  envolvimento  com  essa 
questão.  VEREADOR DANIEL comenta que fica preocupado quando 
sugerem que a aquisição do prédio para a nova sede da Prefeitura foi 
um péssimo negócio para o Município.  Diz que houve uma denúncia 
sobre a irregularidade na aquisição do prédio e será investigada, mas 
tal aquisição foi um bom negócio, considerando que o atual prédio não 
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tem  mais  condição  de  comportar  a  Prefeitura  e  que  foi  feito  um 
convênio  com o Estado.  Afirma que se o  projeto  viesse hoje  para a 
Câmara,  aprovaria  novamente.  Diz  que  acredita  que  nenhum  dos 
vereadores  está  envolvido  em  propina  para  a  aprovação  do  projeto 
para  aquisição  de  tal  prédio.  Lembra  que  o  Executivo  paga 
aproximadamente  um  milhão  de  reais  de  aluguel  no  mandato  de 
Prefeito,  para  as  secretarias,  e  que  essa  despesa  não  haverá  mais 
após a nova sede ficar pronta.  Diz que a construção do asfalto feito 
pelo Porto somente foi possível porque o Prefeito foi firme e o plenário 
o respaldou. Diz que na questão industrial  o Município nunca poderá 
competir  com  Garuva  devido  à  localização  geográfica  do  Município 
vizinho.  Parabeniza  a  Vereadora  Guida  pelo  trabalho  desenvolvido. 
Solicita  a  todos  que  cantem Parabéns  à  Vereadora  Guida  pelo  seu 
aniversário que será no próximo dia 18. 
 
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h35min, 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, 17 de outubro de 2011.

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    

     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
  

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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