
ATA Nº 100/11 DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2011.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2011, às 19h06min, sob a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 3ª 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°  99/2011.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 99/2011, a qual foi aprovada. 
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°  04/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal abrir crédito adicional suplementar. Após, distribui o referido 
projeto às Comissões Permanentes, em regime de urgência. Solicita à 
Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 05/2011, oriundo 
do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional 
especial. Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes 
em regime de urgência. Solicita à Secretária que proceda à leitura do 
Projeto de Resolução n°. 01/2011, oriundo do Executivo, que institui no 
Poder  Legislativo  do município de Itapoá a “Comissão Especial  para 
Realização  de  Estudos  para  a  Revisão  do  Regimento  Interno  da 
Câmara Municipal de Itapoá”, e dá outras providências. Após, distribui 
o referido projeto às Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita à Secretária  que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n° 02/2011 que modifica o § 1° do art. 1° da Redação Final 
ao  Projeto  de  Lei  n°  44/2010,  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  única 
discussão a  emenda.  VEREADOR MARCELO diz  que da forma que 
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está se aprovando o projeto é apenas uma extensão da Lei Federal. 
Diz que no Paraná, para poder fumar, deve-se estar no mínimo a dois 
metros da área coberta.  Diz que para a lei  funcionar deve-se cobrar 
que haja fiscalização. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em única 
votação a Emenda Modificativa n° 02/2011, a qual foi  aprovada, com 
voto contrário da Vereadora Márcia. Solicita à Secretária que proceda à 
leitura  da  Redação  Final  ao  Projeto  de  Resolução  n°  02/2010,  que 
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal 
de  Itapoá  e  do  relatório  de  Vistas  do  Vereador  Joarez.  Em  única 
discussão a Redação Final. VEREADOR JOAREZ solicita a leitura dos 
pareceres das Comissões Permanentes, bem como do parecer jurídico 
da Casa. VEREADOR IZAQUE diz que este Código de Ética está vindo 
numa boa hora e será mais um instrumento que ficará à disposição dos 
vereadores. Sugere que tal código seja impresso em um livro, como foi 
feito com a Lei Orgânica Municipal. VEREADOR MARCELO se declara 
favorável  ao  projeto  e  diz  que  espera  que  referido  código  não  seja 
tratado como uma forma de “mordaça”,  e que não se transforme em 
instrumento  de  burocracia  quanto  aos  documentos  públicos. 
VEREADORA  MÁRCIA parabeniza  esta  legislatura  pelo  projeto  do 
Código  de  Ética  e  pela  revisão  da  Lei  Orgânica  Municipal. 
PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em única  votação a  Redação 
Final ao Projeto de Resolução n° 02/2010, a qual foi aprovada. Solicita 
à Secretária que proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei 
n° 02/2011, que altera a Lei Municipal n° 146/2002, que dispõe sobre 
ruídos  urbanos  e  proteção  do  bem estar  e  do  sossego  público.  Em 
primeira discussão o projeto.  VEREADOR OSNI solicita a retirada do 
Projeto  de  Lei  n°  02/2011.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento do Vereador Osni, o qual foi aprovado. 

4. REQUERIMENTO :
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  10/2011,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis  cópia  de  documentos  referente  a 
convênios/contratos firmados entre a Prefeitura Municipal  e a Polícia 
Militar, entre outros. De autoria do Vereador Marcelo Antonio Tessaro. 
Em discussão o Requerimento.  VEREADOR MARCELO comenta que 
nos  últimos  dois  anos  tem  solicitado  por  ofício  e  indicação  tais 
informações, mas que não obteve resposta. PRESIDENTE encerrada a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°  10/2011,  o  qual  foi 
aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da  Indicação 
n°  20/2011,  que  indica  à  Mesa  Diretora  a  suplementação  na  conta 
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“construção da sede”  dos valores existentes na conta  “manutenção”, 
correspondente  à  diárias.  De  autoria  do  Vereador  Joarez  Antonio 
Santin.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente,  providencie o envio de informações para esta 
Casa de Leis, sobre o gasoduto que está sendo construído no Pontal. 
VEREADOR  OSNI indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  da  Rua  Francisco 
Brester Junior entre os números 135 e 164, em Itapema do Norte, onde 
abriu  uma  cratera.  VEREADOR  JEFERSON  indica  que  o  Executivo 
Municipal,  através da secretaria  competente,  providencie  a aquisição 
de uma draga para a manutenção permanente do rio. 

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  OSNI  solicita  que  seja  confeccionada  uma  Moção  de 
Pesar à família do senhor Adeli, que na última sexta-feira foi atropelado 
e  veio  a  falecer.  VEREADOR JEFERSON comenta que o  Secretário 
Manuel  Mendonça  fez  um  grande  trabalho  na  SDR.  Diz  que  a 
descentralização  traz  muitos  benefícios  para  Santa  Catarina.  Afirma 
que infelizmente o Prefeito não está conseguindo verba para fazer a 
dragagem do Rio Saí Mirim e, ainda, se a União fosse descentralizada, 
como é em Santa Catarina, seria mais fácil fazer esta reivindicação de 
verba. VEREADOR DANIEL agradece o Secretário de Obras, o Senhor 
Elói,  que  atendeu prontamente  a  solicitação  de  manutenção da  Rua 
800.  Diz  que  o  Secretário  de  Obras  do  Estado  se  comprometeu  a 
pressionar a empresa Fortunato, para que acelere as obras da SC-415. 
Comenta que no dia oito de abril o primeiro navio atracará em Itapoá e 
que a SC-415 não estará pronta. Diz que os vereadores irão pressionar 
o Executivo Estadual para que deem condições para que a obra seja 
concluída o mais rápido possível. Agradece o Secretário que confirmou 
que em abril irá assinar o convênio com Itapoá para a pavimentação do 
Balneário Rosa dos Ventos.  VEREADOR MARCELO diz que o projeto 
da criação do Parque Carijós deu entrada na Casa sem os pareceres 
do Concidades, do CDUI e do Condema, e que o Legislativo teve que 
oficiar tais entidades a respeito deste projeto. Diz que o Município está 
há  dois  anos  decretando  estado  de  emergência  e  que  chegou  a 
resposta do Requerimento n°07/2011, que   requer informações sobre a 
verba destinada às famílias  atingidas pelas cheias,  a  qual  diz  que o 
Município não recebeu nenhuma verba referente a tais cheias. Afirma, 
ainda, que está sendo divulgado que as galerias funcionaram, mas que 
também foi divulgado que dez famílias ficaram desalojadas nas últimas 
chuvas. 
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7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h01min, 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, 21 de fevereiro de 2011.
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