
ATA Nº 110/11 DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 25 DE ABRIL DE 2011.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2011, às 19h07min, sob a Presidência do 
seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 12ª 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° 109/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 109/2011, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária 
que proceda à leitura das correspondências. VEREADOR VALDECIR justifica a 
ausência  do  Vereador  Marcelo,  que  está  viajando  e  não  conseguiu  voltar  a 
tempo para a reunião. 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 
10/2011, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito 
adicional  suplementar.  VEREADOR  VALDECIR solicita  vistas  ao  Projeto. 
PRESIDENTE acata o requerimento do Vereador Valdecir e concede vistas ao 
Projeto. VEREADOR IZAQUE lembra que matérias em regime de urgência não 
podem sofrer adiamentos. PRESIDENTE solicita um parecer da procuradora da 
Casa. Informa que a procuradora, de acordo com o artigo 183 do Regimento 
Interno,  diz  que  não  é  permitido  pedido  de  vistas  a  projeto  em  regime  de 
urgência.  De  acordo  com  a  orientação  da  procuradora  da  Casa,  solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  10/2011.  Em  única 
discussão o projeto.  VEREADOR JOAREZ diz  que o Presidente já  concedeu 
vistas ao projeto e não deve voltar atrás.  VEREADOR VALDECIR diz que se 
considera prejudicado por não ter  seu pedido de vistas concedido. Se coloca 
contrário ao projeto por não ter uma exposição de motivos clara.  VEREADOR 
IZAQUE diz que alguns recursos estão sendo anulados e suplementados dentro 
da  mesma  rubrica  e  que  todo  o  recurso  continuará  no  Fundo  Municipal  de 
Educação.  Diz  que  para  a  ação  do  Governo  não  haverá  prejuízo  com  este 
remanejamento de  verbas.  VEREADOR VALDECIR diz  que na  exposição  de 
motivos está que a suplementação será usada para a reforma e manutenção 
das escolas. Menciona que todo ano está se fazendo reforma e ampliação das 
escolas municipais.  VEREADOR IZAQUE diz que fica contente que as escolas 
estão  sendo  reformadas,  ao  contrário  das  escolas  públicas  de  outros 

Ata n° 110/2011 – 25 de abril de 2011.



municípios,  que  levam  anos  para  serem  reformadas.  Lembra  que  foram 
instalados climatizadores em todas as salas de aula das escolas municipais e 
diz que acredita que é o único Município em que tem as salas de aula com ar-
condicionado.  VEREADOR JOAREZ solicita  que  se  faça  uma suspensão  da 
reunião  por  cinco  minutos  para  que  a  bancada  do  PMDB  possa  discutir  o 
projeto.  PRESIDENTE atende o requerimento do líder do PMDB e suspende a 
reunião por cinco minutos. Após, reabre a reunião. VEREADOR JOAREZ afirma 
que  a  exposição  de  motivos  do  projeto  diz  que  a  suplementação  será  para 
reformas das escolas,  mas não especifica em qual escola esse dinheiro será 
utilizado. Se coloca contrário ao projeto. Esclarece que se vier um novo projeto 
especificando  que  serão  construídas  salas  de  aula  em  qualquer  escola  do 
Município,  será  favorável  ao  projeto.  VEREADORA MÁRCIA sugere  que  se 
sobreste a discussão do projeto até a próxima reunião, para esperar a resposta 
do Executivo ao ofício que foi  enviado solicitando uma exposição de motivos 
mais  clara. PRESIDENTE esclarece  que,  de  acordo  com  o  artigo  183  do 
Regimento Interno,  nenhuma matéria poderá ser  sobrestada após o inicio de 
sua discussão.  Esclarece também que a Secretária  de Educação teve tempo 
para responder e se não respondeu até agora é porque não houve interesse. 
Mantém o projeto em discussão. VEREADOR VALDECIR se coloca contrário e 
diz que se vier um projeto fazendo suplementação para construção de salas em 
qualquer  escola  municipal  será  favorável.  VEREADOR  OSNI diz  que  há 
necessidade de  construção de  creches  no  Município.  Se  coloca  contrário  ao 
projeto.  VEREADORA MÁRCIA diz que pela falta de resposta do ofício e pela 
necessidade de construção da creche Pequeno Aprendiz, se coloca contrária ao 
projeto.  PRESIDENTE encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de 
Lei  n°  10/2011,  o  qual  foi  rejeitado com seis  votos  contrários  e  ausência  do 
Vereador Marcelo.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n° 
59/2011,  que indica a manutenção da Rua Ambrósio,  esquina com a Rua do 
Peixe, em frente à Polícia Civil,  no Samambaial. De autoria do Vereador Osni 
Ocker.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie a manutenção da Rua Pirapanema. 

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção  n° 04/2011, 
que manifesta repúdio ao Ministério da Saúde, devido ao estado lamentável da 
saúde  pública  no  Brasil.  De  autoria  dos  vereadores  Daniel  Silvano  Weber, 
Izaque Goes e José Maria Caldeira. VEREADOR CALDEIRA solicita retirada da 
Moção da pauta. VEREADOR DANIEL também solicita retirada da Moção, visto 
que  propõe enviar  um ofício  ao  Ministério  da  Saúde no  lugar  de  tal  moção. 
VEREADOR IZAQUE concorda com a retirada. 
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6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE comenta sobre o serviço do SAMU no Município, que tem 
seu  atendimento  centralizado  em Joinville.  Relata  que  a  equipe  só  pode  se 
deslocar para atender uma ocorrência a partir de chamados vindos de Joinville. 
Esclarece que se há uma ocorrência em Itapoá,  tem que ligar  para Joinville,  
para que eles entrem em contato com a equipe do Município. Diz que isso torna 
o  serviço  burocrático  e  mais  demorado.  Comenta  que  deve-se  repensar  na 
manutenção deste programa, que gera um custo ao Município. Diz que fará um 
requerimento  solicitando  mais  informações  sobre  o  programa.  PRESIDENTE 
convida os munícipes à participarem da Sessão Solene em homenagem ao 22° 
aniversário do Município, que ocorrerá na próxima terça-feira, às 10 horas, nas 
dependências desta Casa.

7. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h01min, 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, 25 de abril de 2011.
        

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
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