
ATA Nº 104/11 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 14 DE MARÇO DE 2011.

Aos  quatorze  dias  do  mês  de  março  de  2011,  às  19h08min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 6ª 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°  103/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 103/2011, a qual foi aprovada, 
com ausência do Vereador Joarez.  Solicita à Secretária  que proceda à 
leitura das correspondências. VEREADOR OSNI  solicita a inclusão do 
Projeto de Resolução n° 02/2011, que altera a Resolução n° 17/2010 
para  dar  entrada  na  Casa  na  pauta  desta  Reunião.  PRESIDENTE 
esclarece  que,  devido  não  haver  nenhum  projeto  dando  entrada  na 
Casa na presente Reunião, inclui o Projeto de Resolução n° 02/2011 na 
pauta.  Justifica  a  ausência  do  Vereador  Joarez,  que  viajou  e  não 
conseguiu  voltar  ao  Município  devido  às  quedas  de  barreiras  na 
rodovia.

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Resolução n° 02/11, oriundo do Legislativo, que  altera a Resolução n° 
17/2010. Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes 
da Casa.

3. ORDEM DO DIA:
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.  Em  primeira  discussão  o  projeto. VEREADOR 
MARCELO diz que concorda com o Executivo que há necessidade de 
substituir  a  frota  de  automóveis.  Entretanto,  acredita  que  deve-se 
desafetar também o maquinário velho para a compra de maquinários 
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novos.  PRESIDENTE  encerrada a  discussão.  Em primeira  votação o 
Projeto  de  Lei  n°  07/2011,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do 
Vereador Joarez.  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. Em primeira discussão o projeto.  VEREADOR 
IZAQUE lembra  que  foi  feita  ampla  discussão  e  que  foi  dada  a 
oportunidade  para  que  todos  os  conselhos  municipais  se 
manifestassem.  Diz  que  a  instituição  do  parque  possibilitará  que  o 
Município receba algumas verbas.  VEREADOR MARCELO esclarece 
que o  projeto  atende todas  as  exigências  e  se  declara  favorável  ao 
projeto.  VEREADOR  CALDEIRA diz  que  deve-se  dar  atenção  à 
natureza,  independente  do  recebimento  de  verbas.  VEREADORA 
MÁRCIA parabeniza  o  Executivo  pela  iniciativa  da  criação  desse 
parque.  VEREADOR JEFERSON comenta que existem três obras no 
Município  que  provavelmente  irão  gerar  compensação  em  forma  de 
recursos. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em primeira votação o 
Projeto  de  Lei  n°  03/2011,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do 
Vereador Joarez.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  da  Rua  da  Igreja 
Metodista.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a abertura de duas bocas de lobo que foram 
tampadas na  Rua Francisco  Quintino  Correira.  VEREADOR DANIEL 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a extensão de rede elétrica e instalação de luminária no 
primeiro  poste  da  Rua  Marechal  Luz,  entre  as  quadras  34  e  41  no 
Balneário  Saí  Mirim.  VEREADOR  OSNI indica  que  o  Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie a recolocação 
da placa que estava na cabeceira da ponte, na entrada do Município. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  VALDECIR  comenta  que  na  última  Reunião  Ordinária 
solicitou que se oficiasse a Transita, convidando o responsável a vir na 
Reunião das Comissões para esclarecer algumas questões, mas que 
ninguém  apareceu  e  nem deram  nenhuma  satisfação.  Parabeniza  a 
Promotora,  que  está  fazendo  um  excelente  trabalho  no  Município. 
VEREADOR DANIEL diz que a criação do parque em Itapoá será um 
marco histórico no Município.  Parabeniza as Comissões, que fizeram 
uma discussão transparente sobre o parque. Diz que se preocupa com 
a  dragagem  do  Rio  Saí  Mirim.  Lembra  que  enquanto  se  fazia  a 
dragagem  do  rio  não  ocorria  enchentes  no  Município.  Diz  que 
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consultará  os  órgãos  competentes  para  saber  se  com a  criação  do 
Parque não haverá problemas para a liberação da dragagem do Rio. 
VEREADOR IZAQUE diz que o valeteamento é uma solução paliativa, 
mas  que  não  é  a  solução  ambiental  mais  correta.  Manifesta 
solidariedade  aos  japoneses.  Faz  um  breve  relato  da  situação  do 
Japão e lamenta  o  ocorrido.  Diz  que  devemos refletir  diante  dessas 
constantes  agressões  à  natureza  e  que  os  desastres  que  vêm 
ocorrendo  são  consequência  destas  agressões.  VEREADOR 
MARCELO solicita que se oficie o Executivo Municipal questionando se 
há  interesse  na  continuidade  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  que 
revoga  a  isenção  do  Viscaya.  Solicita  que  se  oficie  a  Secretaria  de 
Educação, solicitando que se viabilize mais pontos de ônibus para o 
transporte escolar, diminuindo a distância entre um ponto e outro. Diz 
que  a  dragagem se  confunde com desassoreamento,  e  que  é  muito 
mais  fácil  conseguir  autorização para  fazer  um desassoreamento  do 
que  de  para  uma  dragagem.  Comenta  que  na  resposta  do 
requerimento que solicitava informações sobre o desassoreamento, diz 
que ele,  como vereador,  deveria ir  à  Brasília  tentar  conseguir  verba. 
Comenta que Joinville está tentando conseguir 38 milhões de reais há 
quatro anos e não consegue, e que achar que o Governo Federal irá 
mandar para Itapoá 12 milhões é utopia. Diz que se mesmo com um 
orçamento de quase 40 milhões de reais  o  Executivo  não consegue 
comprar  uma  máquina  nova,  então  não  sabe  quando  vão  consegui 
comprar.  Comenta  que  já  faz  21  dias  que  foi  encaminhado  para  a 
Prefeitura o requerimento sobre o pátio da polícia e a regulamentação 
das  vias  de  mão  única  e,  até  agora,  ainda  não  chegou  nenhuma 
resposta  na  Casa.  Comenta  que  em  junho  deste  ano  vencerá  o 
contrato  com a Transita e que quer  ver  se o Executivo irá  continuar 
com esta empresa que não cumpriu com exigências contratuais como, 
por exemplo, a construção do terminal rodoviário.   

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h38min, 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 março de 2011.

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
  

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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