
ATA Nº 111/11 DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 02 DE MAIO DE 2011.

Aos dois dias do mês de maio de 2011, às 19h04min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 13ª 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°  110/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 110/2011, a qual foi aprovada 
com  ausência  do  Vereador  Joarez  e  da  Vereadora  Márcia.  Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura das correspondências. 

2. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  61/2011,  que  indica  a  reposição  de  placa  indicativa  do  Conselho 
Tutelar, localizada em frente à sua sede. De autoria do Vereador Osni 
Ocker.

3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  um  responsável  técnico  para 
acompanhar  o  patrolamento  das  ruas  do  Município.  VEREADORA 
MÁRCIA  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie  a  manutenção  ao  lado  da  Igreja  Nossa 
Senhora  do  Perpétuo  Socorro.  VEREADOR  DANIEL indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
manutenção e a construção de bancos anexo à pista de skate.  Ainda, 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a manutenção da Rua 340, na Barra do Saí. 

4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON comenta  que  iniciará  a  coleta  seletiva  no 
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Município. VEREADOR OSNI diz que deve-se procurar saber se existe 
uma  lei  que  determine  a  instalação  de  lixeiras  em  frente  às  casas. 
VEREADOR  JEFERSON parabeniza  todas  as  equipes  que 
participaram  da  Gincana  Municipal.  Diz  que  no  PARAJESC,  Jogos 
Escolares  Paradesportivos  de  Santa  Catarina,  Romário  Pedroso  das 
Neves, aluno do Município, ficou em 3° lugar no arremesso de peso e 
foi  vice-campeão  de  tênis  de  mesa  de  Santa  Catarina.  Relata  que 
agora o garoto irá representar Santa Catarina a nível nacional. Solicita 
uma Moção de Aplauso para Romário.  PRESIDENTE concorda com o 
Vereador  Jeferson  e  solicita  que  se  confeccione  a  moção solicitada. 
VEREADOR MARCELO solicita que se oficie o Executivo solicitando o 
envio do projeto de lei de uso e ocupação do solo, já que a pauta está 
limpa e os vereadores poderiam discutir o projeto com bastante calma. 
Parabeniza a Secretaria de Educação pela inauguração da ampliação 
da  Escola  Municipal  Claiton  Almir  Hermes.  Comenta  que  a  obra  foi 
muito bem feita com materiais adequados e de boa qualidade, então 
não será necessário fazer reformas por um bom tempo. Diz que ao que 
parece o Prefeito não gosta de receber críticas, já que no discurso da 
inauguração  da  escola  criticou  a  manifestação  que  os  moradores  e 
alguns vereadores fizeram para reivindicar médicos. Diz que as obras 
da  SC-415 estão  andando.  Comenta  que  depois  de  uma temporada 
ruim o Prefeito prorrogou o decreto de emergência e que isso terá um 
impacto negativo para o turismo do Município. Parabeniza a Secretária 
da  Secretaria  de  Educação,  que  enviou  ao  Gabinete  a  resposta  do 
ofício enviado ao Executivo, que solicitava uma exposição de motivos 
mais  clara  ao  Projeto  de  Lei  n°.  10/2011,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal abrir  crédito adicional suplementar, no dia 07 de abril,  mas 
esclarece que tal resposta só chegou ao Legislativo no dia 27 de abril,  
após  o  projeto  ter  sido  rejeitado  por  falta  de  informações. 
VEREADORA MÁRCIA solicita que a Secretaria de Obras modifique o 
horário  da  passagem  das  patrolas  em  frente  às  escolas,  para  não 
atrapalhar  as  aulas.  Comenta  sobre  a  inauguração da  ampliação  da 
Escola Claiton Almir  Hermes. Diz que a escola foi  criada em 2007 e 
como  as  comunidades  estão  crescendo  rapidamente  já  houve  a 
necessidade da ampliação. Parabeniza a Secretária pelo trabalho. Diz 
que sabe que a Secretária tem em seu planejamento a ampliação das 
creches e faz um apelo à Secretária, para que faça um esforço para a 
construção de creches o mais rápido possível.  Comenta que o Porto 
não  está  contratando  moradores  de  Itapoá  alegando  falta  de 
qualificação. Diz que deve-se cobrar os administradores do Porto para 
que ofereçam cursos para os nossos munícipes.  

5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
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e declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
19h57min, 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, 02 de maio de 2011.
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