
ATA Nº 106/11 DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 28 DE MARÇO DE 2011.

Aos vinte e oito  dias  do mês de março de 2011,  às 19h00min,  sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
8ª 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°  105/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 105/2011, 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 
Lei  n° 50/2010, oriundo do Executivo,  que revoga a Lei  Municipal  n° 
139/2002, que concede isenção fiscal à Vizcaya Sociedade de Ensino 
Ltda.  VEREADOR JEFERSON solicita vistas ao projeto por ainda não 
ter vindo a resposta do Executivo para os questionamentos feitos pelo 
Vereador Joarez. PRESIDENTE de acordo com o art. XX do Regimento 
Interno, coloca em deliberação o requerimento do Vereador Jeferson, o 
qual  foi  aprovado.  Esclarece  que  o  Vereador  Joarez  iria  apresentar 
verbalmente  o  relatório  de  vistas  mas,  como  não  está  presente  na 
reunião, provavelmente fará na próxima. 

3.REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 12/2011, que requer que o Poder Executivo informe, a 
esta  Casa de  Leis,  sobre  os  motivos  que  levaram à modificação do 
sentido  da  Rua  Leopoldo  Sprenger,  entre  as  avenidas  Ana  Maria 
Rodrigues de Freitas e André Rodrigues de Freitas, para mão única, de 
autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia.  Em  discussão  o 
Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n° 
12/2011,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  vereador  Joarez. 
Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n° 
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13/2011,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  destine,  através  de 
concessão real de uso, uma área pública na região do Pontal para a 
construção de um novo campo de futebol,  de autoria da Bancada do 
PMDB.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento n° 13/2011, o qual foi aprovado, com ausência 
do  vereador  Joarez.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  14/2011,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis,  cópia  de  documentos  referente  ao 
carnaval  de  rua  de  Itapoá  2011,  realizado  pela  Associação  dos 
Ambulantes.  De  autoria  da  Bancada  do  PMDB.  Solicita  à  Secretária 
que  proceda  a  leitura  do  Ofício  n°  15/11  recebido  da  CDL.  Em 
discussão  o  Requerimento.  VEREADOR  CALDEIRA diz  que  ou  a 
Prefeitura apoia um evento que beneficiará toda a população ou não 
apoia  nenhum evento.  VEREADOR VALDECIR diz  que  cabe  à  CDL 
buscar estas informações junto ao Executivo.  VEREADORA MÁRCIA 
diz  que a associação que promoveu o evento  é  uma Associação de 
utilidade pública  e  não  uma empresa  privada,  então  não  possui  fins 
lucrativos.  Lembra  que  não  é  a  primeira  vez  que  o  Município  faz 
carnaval  de  rua  e  conta  com  a  ajuda  de  uma  associação.  Diz  que 
acredita  que  não  houve  má-fé. VEREADOR  CALDEIRA diz  que  o 
Requerimento  está  apenas  pedindo  informações.  VEREADOR 
MARCELO diz que informação nunca é demais.  VEREADOR DANIEL 
diz  que  não  foi  colocado  em  dúvida  o  trabalho  da  associação  dos 
ambulantes  no  carnaval.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em 
votação  o  Requerimento  n°  14/2011,  o  qual  foi  aprovado  com  voto 
contrário  do  Vereador  Valdecir,  da  Vereadora  Márcia  e  do  Vereador 
Izaque e ausência do Vereador Joarez.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 41/2011, que indica que seja providenciada a manutenção da área 
que abrange a partir da Igreja Católica ao campo de futebol, no bairro 
Pontal do Norte. De autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  MARCIA indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie o conserto do ponto de ônibus em 
frente  à  Rádio  99.9  FM,  na  Avenida  Brasil.  VEREADOR MARCELO 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie um redutor de velocidade na Avenida Celso Ramos, entre a 
Avenida  André  Rodrigues  de  Freitas  e  a  entrada  do  Samambaial. 
VEREADOR  DANIEL indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  construção  de  uma ciclovia  na 
Avenida Celso Ramos.
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6. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção n°. 
02/2011,  que  agradece  e  congratula  Miguel  Carneiro  Braz  pela  18ª 
edição  da  Gincana  de  Pesca  Embarcada  de  Itapoá.  De  autoria  de 
todos os vereadores. Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. 
Em votação a  Moção n° 02/2011, a qual foi aprovada. Solicita que a 
servidora Patrícia entregue a Moção ao Senhor Miguel Braz.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON comenta sobre a manifestação que houve em 
frente à Câmara nesta manhã, reivindicando médico para o posto de 
saúde do Samambaial.  Parabeniza a população pela iniciativa. Faz a 
leitura do ofício que foi confeccionado pela comissão que organizou a 
manifestação  para  enviar  ao  Prefeito.  VEREADOR  IZAQUE diz  que 
acompanhou a manifestação e que a reivindicação da comunidade é 
justa.  Diz  que  o  Município  está  passando  por  dificuldade  para  a 
contratação  de  médicos,  mesmo  oferecendo  o  salário  máximo  que 
pode-se  pagar.  Lembra  que  dois  médicos  estavam  para  assumir  o 
cargo no Município,  mas que um dia antes ligaram dizendo que não 
viriam. Comenta sobre a situação das obras da SC-415, que está em 
estado precário. Diz que levou esta situação à Promotora de Justiça, a 
Dra. Bárbara, para ver se pode-se fazer algo a respeito. Sugere que se 
faça um movimento com os vereadores para a criação de um Sitran, 
para que os serviços necessários para fazer a habilitação possam ser 
feitos  no  Município.  VEREADOR  VALDECIR parabeniza  os 
organizadores da manifestação. Diz que não concorda com a desculpa 
do Prefeito porque ele foi eleito para resolver os problemas e não para 
dar  desculpas.  Diz  que  a  carta  aberta  que  o  Prefeito  enviou  para  a 
comunidade  do  Samambaial  foi  uma  falta  de  respeito,  já  que  as 
pessoas  só  estão  reivindicando  o  seu  direito.  VEREADOR  DANIEL 
comenta  sobre  a  manifestação.  Lembra  do  início  da  construção  do 
bairro  Samambaial,  da  abertura  de  ruas,  construção  da  escola,  do 
posto  de  saúde  entre  outras  coisas.  Diz  que  não  dá  apenas  para 
questionar o Executivo,  já que a falta de médicos não é por falta de 
vontade do Executivo mas, por dificuldade na contratação. Parabeniza 
os  moradores  do  Samambaial  pela  iniciativa  da  manifestação. 
VEREADORA  MÁRCIA diz  que  se  preocupa  com  a  situação  das 
mulheres do Samambaial, que tiveram que sair de seus afazeres para 
vir  na  manifestação.  Diz  que  quando  se  reivindica  saúde  é  por 
necessidade. Diz que os médicos que estão se formando não estão se 
disponibilizando a vir para municípios pequenos. Sugere que se passe 
a  responsabilidade  do  P.A.  para  o  Governo  do  Estado,  para  que  o 
Município possa atender melhor os PSFs. Comunica que dia 4 de abril 
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haverá  no  Fórum  de  Itapoá  um  trabalho  voluntário  de  advogados, 
médicos  e  assistentes  sociais,  para  tirar  dúvidas  da  população. 
VEREADOR CALDEIRA parabeniza a equipe da Jaca e do Beira Rio, 
por terem participado e representado Município na Copa Norte. Solicita 
que  se  confeccione  uma Moção de  Pesar  ao  falecimento  do  senhor 
Vilmar Vande da Rosa, que faleceu na última semana. Comenta sobre 
a  manifestação  dos  moradores  do  Samambaial.  Comenta  sobre  o 
atraso  das  obras  da  SC-415.  Solicita  que  se  oficie  a  Empresa 
Fortunato,  convocando o  responsável  para  uma reunião  na  Câmara. 
PRESIDENTE solicita  que  se  providencie  o  ofício  solicitado  pelo 
Vereador Caldeira. VEREADOR MARCELO diz que no ano passado o 
Executivo dizia que o problema da manutenção das ruas não podia ser 
resolvido porque as máquinas estavam sucateadas, mas o Legislativo 
aprovou um projeto autorizando a compra de maquinários, que não foi 
feita pelo Executivo. Diz que a desculpa do Executivo de que a falta de 
médico é devido a dificuldade de contratação, não pode ser aceita. Dá 
como Exemplo o  Doutor  Rafael,  que pediu  exoneração pela  falta  de 
estrutura,  e  não  pelo  salário.  Parabeniza  os  manifestantes  do 
Samambaial.  VEREADOR  OSNI parabeniza  os  moradores  do 
Samambaial pela manifestação. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h59min, 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 março de 2011.

      

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    

     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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