
ATA Nº 99/11 DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2011.

Aos  quatorze  dias  do  mês de  fevereiro  de  2011,  às  19h03min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 2ª 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°  98/2011.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 98/2011, a qual foi aprovada. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura das correspondências. 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita à Secretária que proceda à leitura da Redação 
Final ao Projeto de Resolução n° 02/2010, oriundo do Legislativo, que 
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal 
de Itapoá.  VEREADOR JOAREZ faz  pedido de  vistas  ao Projeto  de 
Resolução  n°  02/2010.  PRESIDENTE concede  vistas  do  projeto  ao 
Vereador  Joarez.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da 
Redação Final  ao Projeto  de Lei  n°  44/2010,  oriundo do Legislativo, 
que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbo ou 
de qualquer  outro  produto  fumígeno,  derivado ou não do tabaco,  na 
forma que especifica.  Em segunda discussão o  projeto.  VEREADOR 
JEFERSON apresenta,  verbalmente,  uma  emenda  modificativa,  que 
modifica o § 1° do art. 1° do referido projeto de lei, que passará a ter a 
seguinte redação: “ Art. 1° … § 1º. Aplica-se o disposto no caput deste 
artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, em 
qualquer dos seus lados, por parede, divisória, teto ou telhado, ainda 
que  provisórios,  onde  haja  permanência  ou  circulação  de  pessoas, 
salvo  os  bares  e  lanchonetes  que  possuam  áreas  externas  com  
laterais  abertas,  as  quais  deverão  ser  devidamente  identificadas .” 
PRESIDENTE distribui a referida emenda às Comissões Permanentes 
da Casa e retorna o projeto às Comissões, a fim de que as mesmas 
possam dar novo parecer ao projeto.
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3. REQUERIMENTO :
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  06/2011,  que  requer  a  concessão  de  Medalha  de 
Honra  ao  Mérito  à  Dra.  Célia  Deconti.  De  autoria  dos  Vereadores 
Jeferson  Rubens  Garcia,  Joarez  Antonio  Santin,  Marcelo  Antonio 
Tessaro  e  Valdecir  de  Souza.  Em  discussão  o  Requerimento. 
Encerrada  a  discussão.  Em votação  o   Requerimento  n°  06/2011,  o 
qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  07/2011,  que  requer  informações  sobre  a  verba 
destinada às famílias atingidas pelas cheias. De autoria da Bancada do 
PP.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o   Requerimento n°  07/2011,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°  08/2011,  que 
requer  a  concessão  de  Título  de  Cidadão  Honorário  a  Manoel  José 
Mendonça. De autoria da Vereadora Márcia Regina Eggert Soares.  Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n° 08/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que 
proceda à leitura do Requerimento n° 09/2011, que requer a concessão 
de  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  ao  Senhor  Osmar  Leon  Silivi.  De 
autoria  da Vereadora Márcia  Regina Eggert  Soares.  Em discussão o 
Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o  Requerimento n° 
09/2011, o qual foi aprovado.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da  Indicação 
n° 13/2011, que indica a regulamentação do estacionamento do ônibus 
na  creche  Palhacinho  Feliz;  e  Indicação  n°  14/2011,  que  indica  o 
melhoramento da iluminação pública na orla da Barra do Saí, ambas de 
autoria do Vereador Osni Ocker.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  normatização  dos  serviços  de 
aterro  de  lotes  no  Município.  VEREADOR  MARCELO  indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie o 
manilhamento entre a rua Alexandrini e a Rua Madalena Hau a fim de 
evitar  que  as  chuvas  levem  o  saibro  da  rua.  Indica,  ainda,  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
fiscalização das empresas de terraplenagem.  VEREADORA MÁRCIA 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  uma  ambulância  reserva  para  os  dias  em  que  a 
ambulância  do  SAMU estiver  no  conserto.  VEREADOR OSNI indica 
que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a manutenção da Rua Vanilda Pereira Gomes, em frente à 
residência  n°  234,  em  Itapema  do  Norte.  VEREADOR  CALDEIRA 
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indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  a  instalação  de  luminária  pública  na  travessa  Francisco 
Faligurski e na Rua Esperança, no Samambaial. 
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  comenta  que  foi  aprovada  uma  lei 
regulamentando o serviço de coleta e disposição de entulho e que não 
há  fiscalização nesse  sentido.  Diz  que  a  Anatel  fez  uma revisão  do 
serviço de telefonia fixa da região norte e que provavelmente dentro de 
cerca  de  180  dias  as  ligações  no  mesmo  DDD  não  serão  mais 
cobradas  como  interurbanas.  VEREADOR  MARCELO parabeniza  a 
atuação  da  Polícia  Militar  na  apreensão  de  drogas.  Comenta  que 
retomaram-se  as  aulas  do  6°  ao  9°  ano  no  Saí  Mirim.  Diz  que  tem 
recebido  reclamação  de  moradores  de  que  está  faltando  vaga  nas 
creches. Comenta que o artigo 29 da LOM diz que uma das função dos 
vereadores  é  a  fiscalização  do  Executivo  Municipal,  e  que  está 
cumprindo seu papel. Esclarece que o Ministério Público não condena 
nem inocenta ninguém, diferente do que está sendo pregado. Diz que o 
que aconteceu no caso da sede da Prefeitura foi  o  arquivamento do 
processo. VEREADORA MÁRCIA diz que a Tecon estará, nos dias 15, 
16 e 17, fazendo seleção de pessoas para trabalhar e que tal seleção 
será feia na Escola de Educação Básica Nereu Ramos. 
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h03min, 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, 14 de fevereiro 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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