
ATA Nº 103/11 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 7 DE MARÇO DE 2011.

Aos sete dias do mês de março de 2011, às 17h06min, sob a Presidência 
do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se a 5ª 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°  102/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 102/2011, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Vereador Izaque que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  07/2011,  oriundo do  Executivo,   que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  proceder  a  alienação  de  bens  inservíveis,  e  dá  outras 
providências.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes da Casa.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  24/2011,  que  indica  o  ensaibramento  no  trecho  da  Rua  2520, 
esquina com a Rua Embirybá, de autoria do Vereador Joarez Antonio 
Santin; da Indicação n° 31/2011, que indica a manutenção da Rua 250, 
em frente à residência 321, na Barra do Saí; e da Indicação n° 32/2011, 
que indica a limpeza da Rua Antônio Bischof, esquina com a Rua 800, 
em Itapema do Norte, ambas de autoria do Vereador Osni Ocker.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  da  Avenida  Beira 
Mar  V,  no  Pontal.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, espalhe o barro que os moradores compraram 
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para a rua 260, na Barra do Saí.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE  comenta que no carnaval de 2010 fez o trajeto 
da SC-415 e que, hoje, após um ano, fez novamente o trajeto e a via 
está ainda pior do que ano passado. Diz que a comunidade rural está 
sofrendo  muito  com  essa  obra  e  que  se  continuar  nesse  ritmo 
demorará dez anos para a sua conclusão. Afirma que tem que se tomar 
uma atitude.  VEREADOR VALDECIR diz que o encarregado geral da 
Fortunato  lhe  informou  que  se  não  houver  mais  chuvas  a  empresa 
levará  pelo  menos  mais  um  ano  para  a  conclusão  da  obra. 
VEREADOR IZAQUE diz que ou a empresa executa e conclui a obra 
ou o Estado deve rescindir o contrato para contratar uma empresa que 
tenha competência  de concluir  a  obra.  PRESIDENTE solicita  que se 
oficie o Deinfra comentando a preocupação do Legislativo com a obra e 
solicitando  providências  da  Secretaria  de  Infraestrutura  do  Estado. 
VEREADOR MARCELO solicita que se inclua no ofício, que o Estado 
informe o prazo real da conclusão da obra. 

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
17h39min, 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 março de 2011.
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