
ATA Nº 107/11 DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 04 DE ABRIL DE 2011.

Aos quatro dias do mês de abril de 2011, às 19h07min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 9ª 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°  106/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 106/2011, a qual foi aprovada. 
Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  das  correspondências. 
Justifica a ausência do Vereador Izaque. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  08/2011,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito 
adicional  suplementar.  Após,  encaminha o referido Projeto  de Lei  às 
Comissões Permanentes da Casa em regime de urgência.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  09/2011,  que 
autoriza  o Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial.  Após, 
encaminha  o  referido  Projeto  de  Lei  às  Comissões  Permanentes  da 
Casa  em  regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à 
leitura do Projeto de Lei n° 10/2011, que autoriza o Executivo Municipal 
abrir crédito adicional suplementar. Após, encaminha o referido Projeto 
de Lei às Comissões Permanentes da Casa em regime de urgência.

3. 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.  Em discussão o  Projeto.  VEREADOR MARCELO comenta que 
saiu no jornal uma matéria sobre o Vizcaya. Diz que, por se tratar se 
uma instituição que não está em funcionamento, é favorável ao projeto. 
Acredita  que deve-se  dar  incentivos para  as  empresas,  mas que irá 
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verificar  se  essas  empresas  estão  dando  a  contrapartida  que  se 
comprometeram.  VEREADOR  JEFERSON se  declara  contrário  à 
revogação por ser uma instituição da educação. VEREADOR JOAREZ 
se declara favorável ao projeto devido às informações contraditórias na 
Lei. Diz que se a faculdade voltar a funcionar e for feio um projeto bem 
feito, será favorável à isenção.  VEREADORA MÁRCIA diz que a Lei 
está isentando uma área muito grande, que não corresponde somente 
a  faculdade.  Se  coloca  favorável  ao  Projeto.  VEREADOR  OSNI se 
declara  favorável  visto  que,  é  uma  área  muito  grande  e  não 
corresponde  somente  ao  Vizcaya.  PRESIDENTE encerrada  a 
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 50/2010, o qual foi  
aprovado  com  voto  contrário  do  Vereador  Jeferson  e  ausência  do 
Vereador Izaque.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 45/2011, que indica a manutenção da Rua Espírito Santo, entre a 
Avenida André Rodrigues de Freitas e a Avenida Ana Maria Rodrigues 
de Freitas, em Itapema do Norte, de autoria do Vereador Osni Ocker; 
Indicação n° 46/2011, que indica a manutenção, instalação de boca de 
lobo e ensaibramento do final da Rua 540, em Itapema do Norte, de 
autoria  do  Vereador  José  Maria  Caldeira;  Indicação n°  47/2011,  que 
indica  o  ensaibramento  nas  principais  vias  entre  as  Avenidas  André 
Rodrigues  de  Freitas  e  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas,  no  bairro 
Itapema do Norte, de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia; e 
Indicação n° 48/2011, que indica que seja viabilizado junto ao Governo 
do Estado a possibilidade da utilização da draga da Cidasc no Ri Saí 
Mirim, de autoria da Bancada do PMDB.

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção n° 
03/2011,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  de  Vilmar  Vande  da 
Rosa.  De  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  discussão  a  Moção. 
Encerrada  a  discussão.  Em votação a  Moção n°  03/2011,  a  qual  foi 
aprovada.  

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  OSNI  solicita  que  se  oficie  a  Colônia  de  Pescadores 
solicitando informações sobre o carro que foi comprado com o dinheiro 
recebido  pelo  deputado  Nilson  Gonçalves  advindo  de  um  convênio. 
VEREADORA MÁRCIA sugere que se oficie o Presidente da Colônia 
com cópia ao Prefeito. VEREADOR MARCELO diz que ouviu falar que 
o  Município  deve  dar  incentivo  para  grandes  empresários  para  que 
façam  investimentos,  mas  que  até  hoje  não  viu  nenhum  grande 
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investimento  em  Itapoá.  Comenta  que  o  senhor  Sandro  Silva  fez  a 
promessa de construir uma rodoviária, mas que não deu nenhuma data 
para tal construção. Parabeniza o Vereador Jeferson por ter divulgado 
no jornal que o problema da falta de médicos não existe somente no 
Samambaial.  Lembra  que  o  dia  9  de  junho  vence  o  contrato  com a 
Transita e que provavelmente terá que se procurar o Ministério Público 
para resolver a questão desse contrato.  VEREADOR DANIEL diz que 
participou de um encontro de presidentes de Câmaras Municipais para 
discutir problemas macro regionais. Nessa reunião soube que o DTER 
está  liberando recursos  para a  construção da  rodoviária  de  Araquari 
então  solicitou  ao  Presidente  do  DTER  que  dê  um  auxílio  para  a 
construção da rodoviária.  Comenta que participou, juntamente com o 
Vereador Caldeira e o Vereador Osni, de uma reunião com o Secretário 
de  Agricultura,  o  Sr.  João  Rodrigues,  e  cobraram  a  questão  da 
documentação das áreas aos agricultores do Município. Parabeniza a 
Mesa  Diretora  anterior  desta  Casa  de  Leis  pela  implantação  da  TV 
Câmara. Esclarece que a notícia que saiu na capa do jornal não é uma 
reivindicação apenas dele e sim de todos os vereadores. Diz que se 
emocionou com uma reportagem que acompanhou a história de uma 
mãe que perdeu um filho por falta de vaga na UTI infantil.  Diz que a 
saúde pública é um problema nacional. Solicita que seja confeccionada 
uma Moção de Repúdio ao Ministério da Saúde Nacional. VEREADOR 
CALDEIRA comenta  que  está  se  fazendo  um trabalho  para  que  as 
eleições para presidente e prefeito sejam no mesmo ano. Solicita que 
se  oficie  o  Corpo  de  Bombeiros  e  a  Defesa  Civil  para  que  tomem 
providências quanto à construção que foi demolida na 3° Pedra, antes 
que aconteça algum acidente.  Comenta que existem muitas pessoas 
que  estão  esperando  o  Porto  iniciar  suas  atividades  para  serem 
chamadas  para  trabalhar.  Questiona  o  que  acontecerá  com  tais 
pessoas se o Porto não iniciar em maio, como está previsto. 

7. 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, 04 de abril 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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