
ATA Nº 98/11 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2011.

Aos  sete  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2011,  às  19h10min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 1ª 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°  95/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 95/2010, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n° 96/2011. Encerrada a discussão. Em 
votação  a  Ata  Extraordinária  n°  96/2011,  a  qual  foi  aprovada.  Em 
discussão a Ata Extraordinária n°  97/2011.  Encerrada a discussão.  Em 
votação a Ata Extraordinária n° 97/2011, a qual foi aprovada.  Solicita à 
Secretária que  proceda  à  leitura  das  correspondências.  Conforme  o 
ofício  n°  22/2010,  do  gabinete  do  Vereador  Joarez,  que  solicita 
dispensa  da  composição  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças, 
nomeia o Vereador Jeferson Garcia para compor tal comissão. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  03/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  cria  o  Parque  Natural 
Municipal Carijós, no município de Itapoá, estado de Santa Catarina, e 
dá  outras  providências.  VEREADOR MARCELO solicita  dispensa da 
leitura dos projetos que estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Marcelo, o qual foi 
aprovado.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do 
Projeto  de  Lei  n°  03/2011.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às 
Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime  ordinário.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  n° 
02/2011, oriundo do Legislativo, que altera a Lei Municipal n° 146/2002, 
que  dispõe  sobre  ruídos  urbanos  e  proteção  do  bem  estar  e  do 
sossego  público.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes da Casa, em regime ordinário.
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3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Veto n° 
39/2011 ao Projeto de Lei n° 43/2010, oriundo do Executivo, que altera 
a  Lei  Municipal  n°  204/2008,  que  dispõe  sobre  o  Zoneamento  da 
Ocupação e Uso do Solo Urbano do município de Itapoá, e dá outras 
providências.  Em  única  discussão  o  Veto.  VEREADOR  MARCELO 
lembra que no dia  12 de novembro de 2010 foi  feita  uma audiência 
pública  pelo  Legislativo,  na  qual  um  dos  munícipes  solicitou  a 
suspensão  de  referida  audiência  pelo  fato  de  não  ter  sido  realizada 
audiência  pública  pelo  Poder  Executivo.  Comenta  que  já  naquele 
momento  ele  se  colocou  contrário  ao  projeto.  Declara  seu  voto 
favorável à manutenção do veto. VEREADOR IZAQUE concorda com o 
Vereador Marcelo com relação à  falha no processo do projeto durante 
sua  tramitação  no  Executivo,  mas  diz  que  não  cabia  ao  Legislativo 
responder pelo que o Executivo deixou de fazer. VEREADOR JOAREZ 
solicita  a  leitura  do  parecer  das  Comissões  exarado  ao  Projeto  e  o 
parecer exarado ao Veto.  Após a leitura dos dois pareceres,  diz  que 
está  havendo  uma  contradição,  já  que  a  Comissão  deu  parecer 
favorável  ao Projeto e agora também deu parecer favorável ao Veto. 
VEREADOR  MARCELO esclarece  que  mudaram  os  membros  das 
Comissões  Permanentes.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão. 
Conforme o artigo n° 197 do Regimento Interno, a votação é nominal e 
se fará por ordem alfabética. Em única votação o Veto n° 39/2011 ao 
Projeto de Lei n° 43/2010.  VEREADOR IZAQUE é favorável ao Veto. 
VEREADOR  JOAREZ é  contrário  ao  Veto.  VEREADOR  JOSÉ 
CALDEIRA é  favorável  ao Veto.  VEREADOR MARCELO é  favorável 
ao  Veto.  VEREADORA  MÁRCIA é  favorável  ao  Veto.  VEREADOR 
OSNI é favorável ao Veto. VEREADOR VALDECIR é favorável ao veto. 
PRESIDENTE veto  acatado  com  7  votos  a  favor  e  um  contra,  do 
Vereador Joarez. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Veto n° 
40/2011  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  04/2010,  oriundo  do 
Executivo, que  altera a Lei Complementar Municipal n° 021/2008, que 
institui  o  Zoneamento Ecológico Econômico Municipal  – ZEEM, e  dá 
outras  providências.  Em  única  discussão  o  veto.  VEREADOR 
MARCELO diz que não houve nenhuma emenda pelo Legislativo neste 
projeto.  Comenta  também  que  já  havia  sido  apontado  no  parecer 
jurídico do Executivo a falta de parecer técnico do Planejamento e do 
Meio  Ambiente  e  que  tal  apontamento  foi  ignorado  pelo  Executivo, 
então não vê nenhuma justificativa para o Veto. Se coloca favorável à 
manutenção do Veto, já que já foi contrário ao projeto na sua votação. 
PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Veto  n° 
40/2011  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  04/2010.  VEREADOR 
IZAQUE  é  favorável  ao  Veto.  VEREADOR JOAREZ é  contrário  ao 
Veto. VEREADOR JOSÉ CALDEIRA é favorável ao Veto. VEREADOR 
MARCELO é favorável ao Veto. VEREADORA MÁRCIA é favorável ao 
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Veto.  VEREADOR OSNI é favorável ao Veto.  VEREADOR VALDECIR 
é favorável ao veto. PRESIDENTE Veto acatado com 7 votos a favor e 
um contra, do Vereador Joarez.

4. REQUERIMENTO :
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  01/2011,  que  requer  a  concessão  de  Título  de 
Cidadão Honorário ao Senhor Mauro Mariani.  De autoria da Bancada 
do PMDB. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em 
votação o   Requerimento n°  01/2011,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°  02/2011,  que 
requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Nilton 
Sezar Magurna de Menezes. De autoria dos Vereadores Joarez Antonio 
Santin e Valdecir de Souza. Em discussão o Requerimento. Encerrada 
a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°  02/2011,  o  qual  foi 
aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Requerimento 
n° 03/2011, que requer a concessão de Medalha de Honra ao Mérito ao 
Senhor Nilton José Speck. De autoria do Vereador Valdecir de Souza. 
Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o 
Requerimento n° 03/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que 
proceda à leitura do Requerimento n° 04/2011, que requer a concessão 
de Título de Cidadã Benemérita em Homenagem Póstuma à Senhora 
Madalena  Hau.  De  autoria  do  Vereador  Daniel  Silvano  Weber.  Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n° 04/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que 
proceda à leitura do Requerimento n° 05/2011, que requer informações 
e  providências  a  respeito  de  estudos  para  a  execução de  Concurso 
Público  neste  ano de 2011 para os cargos de provimento efetivo  no 
órgão  da  Prefeitura  Municipal  em  todos  os  níveis  e  em  toda  sua 
extensão. De autoria da Vereadora Márcia Regina Eggert Soares. Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n° 05/2011, o qual foi aprovado. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da  Indicação 
n°  01/2011,  que  indica  a  abertura  da  Avenida  Marechal  Floriano 
Peixoto, no trecho entre as ruas 300 e 330, na Barra do Saí, de autoria 
do  Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia;  da  Indicação  n°  02/2011,  que 
indica que seja encaminhado a esta Casa projeto de lei alterando a LM 
n°  189/2008,  que  “concede  direito  real  de  uso  de  imóvel  de  sua 
propriedade à Comunidade Evangélica Luterana da Paz,  e dá outras 
providências”,  de  autoria  da  Bancada  do  PMDB;  da  Indicação  n° 
03/2011, que indica a instalação de abrigos de ponto de ônibus na Vila 
Guilherme e  no  Balneário  Rosa dos  Ventos,  de  autoria  do  Vereador 
Valdecir de Souza; da Indicação n° 04/2011, que indica a manutenção 
da Rua 360, esquina com a Rua Sergipe, na Barra do Saí, de autoria 
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do  Vereador  Osni  Ocker;  da  Indicação  n°  05/2011,  que  indica  a 
conversão  em  via  de  mão  única  à  Rua  Espírito  Santo,  no  sentido 
contrário  à  Rua  Hermínio  Dagnoni,  de  autoria  do  Vereador  Daniel 
Silvano  Weber;  da  Indicação n°  06/2011,  que  indica  que  se  oficie  à 
Empresa  Transita,  para  que  a  mesma  providencie  a  instalação  de 
abrigos  de  ponto  de  ônibus  na  Avenida  Ana  Maria  Rodrigues  de 
Freitas, próximo ao Mercado Matiolo, de autoria da Vereadora Márcia 
Regina  Eggert  Soares;  e  da  Indicação  n°  07/2011,  que  indica  a 
concessão de Gratificação de Regência de Classe aos professores que 
estão  efetivamente  em  sala  de  aula  na  área  de  educação  infantil, 
séries iniciais e séries finais, da rede municipal de ensino de Itapoá, de 
autoria da Vereadora Márcia Regina Eggert Soares.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  recolocação  das  placas 
indicativas  de orientação de destino, que estavam próximas ao Skate 
Park.  VEREADOR  MARCELO indica  que  o  Executivo  Municipal, 
através da secretaria  competente,  providencie a manutenção da Rua 
das  Margaridas.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie o envio à Câmara de informações 
acerca do desassoreamento do Rio Saí Mirim. VEREADOR VALDECIR 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  o  envio  à  Câmara  de  informações  sobre  a  verba  que  o 
Município  recebeu da defesa civil  para construção de casas para as 
pessoas atingidas pelas cheias e que moram em áreas de risco. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
PRESIDENTE requer  aos  vereadores  a  prorrogação  do  horário 
regimental  até  que  todos  os  Vereadores  façam  uso  do  Espaço 
Regimental.  Coloca  em  deliberação  o  requerimento,  o  qual  foi 
aprovado.  VEREADOR JEFERSON  solicita que se oficie a Transtusa 
solicitando informações sobre o passe livre para o idoso.  VEREADOR 
CALDEIRA comenta que a galeria da Rua 620 funcionou e evitou que 
alagasse muitas ruas no Samambaial. Comenta sobre a regularização 
do Gleba, diz que o processo está andando e acredita que até o final 
do ano o Samambaial estará regularizado. Parabeniza os membros do 
Concidade, que estão fazendo um bom trabalho. Agradece ao Prefeito 
pelo  trabalho  que  está  fazendo  no  Samambaial.  VEREADOR 
MARCELO comenta que na última sexta-feira a Juíza de Direito, a Dra 
Iolanda Volkmann, deferiu o mandato de segurança para que as turmas 
do 6° ao 9° ano da Escola Alberto Speck não sejam transferidas ao Frei 
Valentim.  Diz  que  o  Município  decretou  estado  de  emergência 
novamente  e  que  isso  não  traz  benefícios  para  o  Município. 
VEREADOR OSNI concorda  com o  Vereador  Caldeira  a  respeito  da 
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galeria. Comenta que está iniciando um novo ano desta legislatura e 
que  espera  que  tenham  um  bom  ano  de  trabalho.  VEREADORA 
MÁRCIA diz que devido às chuvas houve um grade estrago no Pontal, 
que justificou o Município ter decretado estado de emergência. Diz que 
a  decisão  da  Juíza quanto à  Escola  Alberto  Speck,  foi  uma decisão 
demorada, mas esperada, e que faltou planejamento na Secretaria de 
Educação neste assunto. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h11min, 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, 07 de fevereiro de 2011.

 

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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