
ATA Nº 102/11 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2011, às 19h06min, sob a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 4ª 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°  100/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 100/2011, a qual foi aprovada. 
em discussão a Ata Extraordinária n° 101/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Extraordinária n° 101/2011, 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° 06/2011, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal  a  firmar  convênio com a Associação de Proteção e Abrigo 
aos Animais Carentes São Francisco de Assis. Após, distribui o referido 
projeto às Comissões Permanentes, em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Resolução n° 01/2011, 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.  Em  única  discussão  o  projeto.  VEREADOR 
MARCELO se  coloca  à  disposição  para  ser  o  representante  da 
bancada do PP nesta Comissão. PRESIDENTE encerrada a discussão. 
Em  única  votação  o  Projeto  de  Resolução  n°  01/2011,  o  qual  foi 
aprovado.  PRESIDENTE acata  o  requerimento  do  Vereador  Marcelo 
para  composição  da  referida  Comissão,  bem  como  solicita  às 
bancadas  dos  outros  partidos  para  indicarem  os  membros  de  suas 
bancadas até a próxima Reunião Ordinária.  Solicita à Secretária que 
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proceda à leitura 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.  VEREADOR MARCELO solicita dispensa da leitura do 
referido projeto.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Marcelo,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária  que 
proceda à leitura  da ementa da Redação Final  ao Projeto  de Lei  n° 
44/2010.  Em  segunda  discussão  a  Redação  Final.  VEREADOR 
MARCELO diz  que  espera  que  este  projeto  não  seja  “engavetado”, 
como  acontece  com  alguns  projetos  aprovados  nesta  Casa. 
VEREADORA MÁRCIA diz que era a favor do projeto até o momento 
que  foi  aprovada  a  emenda  modificativa  n°  02/11,  que  passou  a 
permitir o fumo em locais abertos e cobertos. PRESIDENTE encerrada 
a discussão. Em única votação a Redação Final ao Projeto de Lei n° 
44/2010, a qual foi aprovada, com voto contrário da Vereadora Márcia. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  11/2011,  que   requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis  informações  inerentes  à  Secretaria 
Municipal de Educação. De autoria do Vereador Joarez Antonio Santin. 
Em  discussão  o  Requerimento.  VEREADOR  MARCELO diz  que 
principalmente na questão do Projeto Segundo Tempo e dos cursos de 
aperfeiçoamento,  não  existem  informações  disponíveis  na  Câmara. 
Comenta  que  houve  dispensa  da  licitação  para  contratação  de 
empresa para fazer o curso de aperfeiçoamento. Diz que gostaria de 
saber porque foi dispensada essa licitação. Comenta que a partir deste 
ano não será mais a Secretaria de Esportes que fara a administração 
do Projeto Segundo Tempo. VEREADOR JEFERSON diz que não tem 
informação se foi renovado o convênio com o Instituto Contato, para o 
Projeto  Segundo  Tempo.  VEREADORA  MÁRCIA diz  que  teve  a 
informação  de  que  não  haverá  mais  o  convênio  com  o  Instituto 
Contato, que mudou o grupo, mas que haverá um convênio. Questiona 
as atividades que serão fornecidas no contraturno das escolas e qual o 
numero  de  funcionários  contratados  para  o  projeto.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n° 11/2011, o qual 
foi aprovado.

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Moção n° 
01/2011,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  de  Adeli  Drefhal, 
apicultor  do município de Itapoá. De autoria de todos os vereadores. 
Em  discussão  a  Moção  n°  01/2011.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação a Moção n° 01/11, a qual foi aprovada.
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6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente, providencie a manutenção em frente à igreja do 
Pontal.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie  a  manutenção  do  cemitério  do  Pontal. 
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  limpeza  da  valeta  da  rua  das 
Margaridas. VEREADOR VALDECIR indica que o Executivo Municipal, 
através da secretaria competente, providencie a limpeza do bueiro da 
esquina da Rua João Velen com a Rua Malvina Barbosa. VEREADOR 
OSNI  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie  o  manilhamento  da  Rua  Francisco  Quintino 
Correa.  VEREADOR  IZAQUE indica  que  o  Executivo  Municipal, 
através da secretaria competente, providencie a roçada das principais 
vias no Balneário Paese e em Itapema do Norte. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  diz  que  infelizmente  após  dois  anos  e  dois 
meses de administração o  Chefe do Executivo  não fez  aquisição de 
maquinários e usa a falta de tais maquinários como desculpa para a 
ausência de manutenção das ruas do Município. Comenta que haverá 
uma discussão acerca da questão do excesso de multas de trânsito em 
Guaratuba,  e  diz  que  em  Itapoá  também  existe  este  problema. 
VEREADOR JEFERSON sugere que seja adiada a próxima Reunião 
Ordinária,  devido  ao  carnaval.  PRESIDENTE quanto  à  referida 
solicitação, faz a leitura do seguinte Parecer Jurídico da Procuradora 
da Casa: “Conforme determina o art. 29, inciso XVII, da Lei Orgânica 
Municipal, é de competência exclusiva da Câmara Municipal deliberar 
sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões”. Entretanto, afirma 
que só adiará a reunião se houver unanimidade entre os vereadores. 
VEREADOR  JOAREZ concorda  com  o  adiamento,  porém,  não 
concorda  que  seja  adiada  para  a  quarta-feira.  PRESIDENTE sugere 
que  se  adiante  a  Reunião  Ordinária  para  as  17h.  Coloca  em 
deliberação  o  adiantamento  da  reunião,  o  qual  foi  aprovado  por 
unanimidade.  VEREADOR  JEFERSON convida  os  munícipes  para 
participarem das reuniões do Projeto Orla. Comenta que nesse último 
final  de  semana  aconteceu  a  primeira  etapa  do  Campeonato 
Catarinense em Itapoá. Diz que acredita que será mais um evento que 
entrará no calendário do Município. VEREADOR VALDECIR diz que foi 
divulgado  que  as  galerias  funcionaram,  mas  que  no  outro  dia  o 
Município entrou em  estado de emergência. Afirma que os vereadores 
devem começar a investigar a Comissão de Licitação do Executivo, já 
que  são  sempre  as  mesmas  empresas  que  ganham  as  licitações. 
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Comenta que há muitas irregularidades na empresa Transita. Solicita 
que  se  oficie  o  responsável  pela  Transita  para  que  venha  prestar 
esclarecimentos. VEREADOR MARCELO lembra que esta empresa se 
comprometeu a construir uma rodoviária e não o fez. Comenta que nos 
últimos  três  anos  está  se  fazendo  dispensa  de  licitação  e  fazendo 
contratos de forma precária.  VEREADOR JOAREZ esclarece que não 
é contra o transporte universitário e que seu requerimento é somente 
para  fins  de  fiscalização.  PRESIDENTE solicita  que  se  oficie  o 
responsável pela empresa de transporte coletivo urbano do Município 
para que compareça a uma Reunião das Comissões Permanentes afim 
de esclarecer as questões levantadas pelo Vereador Valdecir.

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h23min, 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, 28 de fevereiro de 2011.
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