
ATA Nº 105/11 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 21 DE MARÇO DE 2011.

Aos  vinte  e  um dias do mês de março  de  2011,  às  19h05min,  sob a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 7ª 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°  104/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 104/2011, 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 do Projeto de 
Resolução  n°  02/2011,  que  altera  a  Resolução  17/2010.  Em  única 
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o 
Projeto  de  Resolução  n°  02/2011,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura da Emenda Modificativa n° 01/2011, 
que  modifica  o  art.  3°  do  Projeto  de  Lei  n°  06/2011,  que  autoriza  o 
Poder  Executivo  Municipal  a  firmar  convênio  com  a  Associação  de 
Proteção e Abrigo aos Animais Carentes São Francisco de Assis. Em 
única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação 
a Emenda Modificativa n° 01/2011 ao Projeto de Lei n° 06/2011, a qual 
foi  aprovada.  Solicita  à Secretária  que proceda à leitura  da Emenda 
Modificativa  n°  02/2011,  que  modifica  o  art.  6°  do  Projeto  de  Lei  n° 
06/2011. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão.  Em 
única votação a Emenda Modificativa n° 02/2011 ao Projeto de Lei n° 
06/2011, a qual foi aprovada.  VEREADOR IZAQUE solicita a inclusão 
na pauta da única votação do Projeto de Lei n° 06/2011. PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque, o qual foi 
aprovado.  VEREADOR  JOAREZ pede  vistas  ao Projeto  de  Lei  n° 
50/2010, que revoga a Lei Municipal n° 139/2002, que concede isenção 
fiscal  à  Vizcaya  Sociedade  de  Ensino  Ltda.  Solicita  que  se  oficie  o 
Executivo questionando quanto o Executivo deixou de arrecadar com a 
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isenção durante esses dez anos, qual o número de bolsas de estudo 
que foram concedidas a alunos carentes, se o prédio está na área rural  
ou  urbana  e  se  tal  área  está  no  nome  da  instituição  de  ensino. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o pedido de vistas do Vereador 
Joarez,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  que  a  Secretaria  da  Casa 
confeccione o ofício solicitado pelo Vereador Joarez. Diz que enquanto 
não vier a resposta dos questionamentos do Vereador Joarez o projeto 
não entrará em votação. Solicita à Secretária que proceda à leitura do 
Projeto de Lei n° 03/2011, que cria o Parque Natural Municipal Carijós, 
no  município  de  Itapoá,  estado  de  Santa  Catarina,  e  dá  outras 
providências.  Em segunda discussão o projeto.  VEREADOR DANIEL 
esclarece que a questão que levantou na primeira votação do projeto, 
sobre a dragagem do rio, foi respondida e que não haverá restrições 
nesse  sentido.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  segunda 
votação o  Projeto  de Lei  n°  03/2011,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  07/2011,  que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  proceder  a  alienação  de  bens 
inservíveis, e dá outras providências. Em segunda discussão o projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  n° 
07/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
da Redação Final do Projeto de Lei n° 06/2011. Em única discussão o 
projeto.  VEREADOR VALDECIR se declara favorável ao projeto, mas 
diz  que  deve-se  fazer  um  trabalho  de  conscientização  e  prevenção 
para que não continue aumentando o número de animais no Município. 
VEREADOR  OSNI diz  que  foi  informado  que  a  intenção  é  fazer  a 
castração dos animais e que haverá uma carrocinha para recolher os 
animais  soltos  nas  ruas.  VEREADOR  JOAREZ diz  que  deveria  ser 
contratado  um  veterinário  no  Município,  para  atender  não  só  os 
animais  de  pequeno  porte,  como  os  de  grande  porte.  RESIDENTE 
encerrada a discussão. Em única votação a Redação Final do Projeto 
de Lei n° 06/2011, a qual foi aprovada.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  OSNI indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie a manutenção da Estrada Rural na 
Rua  do  falecido  Jandir  Ratz.  VEREADOR  CALDEIRA  indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
manutenção da Rua 900 em frente à residência n° 279.  VEREADOR 
MARCELO  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie a manutenção da Rua 520, entre a Avenida 
Celso Ramos e o Rio. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA  solicita  que  se  confeccione  uma  Moção  de 
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Aplauso ao Senhor Miguel Carneiro Braz pela organização da Gincana 
de  Pesca  Embarcada,  que  aconteceu  no  último  final  de  semana. 
VEREADOR  JEFERSON diz  que  é  contrário  à  revogação  da  Lei 
Municipal n°. 139/2002, que concede isenção ao Viscaya. Parabeniza o 
Senhor  Miguel  pela  gincana  de  pesca.  Diz  que  após  a  ressaca,  a 
situação do Pontal ficou preocupante. Solicita ao Executivo que dê uma 
atenção especial  a  esta  comunidade.  VEREADORA MÁRCIA lembra 
que o Município está em estado de emergência devido a última cheia 
que trouxe muitos prejuízos ao Pontal. VEREADOR MARCELO diz que 
todo o recurso recebido por essa situação deve ser investido no Pontal, 
que já que o estado de emergência foi gerado pelos estragos causados 
nesta  localidade.  VEREADOR JOAREZ parabeniza  o  Executivo  pelo 
Projeto  Segundo  Tempo.  Lembra  que  tal  projeto  foi  uma  conquista 
deste vereador na gestão passada. Solicita que se oficie o Executivo 
questionando quem é o gestor da verba que vem para o Município para 
o Projeto Segundo Tempo. 

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h15min, 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 março de 2011.
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