
ATA Nº 112/11 DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 09 DE MAIO DE 2011.

Aos  nove  dias  do  mês de  maio  de  2011,  às  19h05min,  sob  a  Presidência  do 
Vereador Osni Ocker, realizou-se a 14ª 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° 111/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n°  111/2011,  a qual  foi  aprovada com ausência do 
Vereador Izaque e Vereador Daniel. Justifica a ausência do Vereador Daniel, que 
precisou  fazer  uma  viagem.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura do  Projeto de Lei n° 
12/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  os  anexos  I,  III,  IV  e  VI  da  Lei 
Municipal  n°  155/2003,  dispõe  sobre  a  estruturação  do  plano  de  cargos  e 
carreiras do Poder Executivo do município de Itapoá. Após, por orientação da 
Procuradora da Casa, distribui o projeto às Comissões Permanentes, em regime 
de urgência. VEREADOR JOAREZ solicita que conste em ata que o Presidente 
acatou o regime de urgência sem deliberação plenária. PRESIDENTE solicita à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  13/2011,  oriundo  do 
Executivo,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
suplementar. Após, por orientação da Procuradora da Casa, distribui o projeto 
às  Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência.  VEREADOR  JOAREZ 
solicita que conste em ata que o Presidente acatou o regime de urgência sem 
deliberação plenária.  PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura 
do Projeto  de  Lei  n°  11/2011,  oriundo  do  Legislativo,  que  disciplina  as 
nomeações  para  cargos  em  comissão,  no  âmbito  dos  órgãos  dos  Poderes 
Executivo  e  Legislativo  Municipal,  no  município  de  Itapoá,  e  dá  outras 
providências. Após, distribui o projeto às Comissões Permanentes, em regime 
ordinário.

3. REQUERIMENTO:
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PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Requerimento n° 
16/2011, que requer informações sobre a possibilidade de criação do Procon em 
nossa  cidade e  envio  do  projeto  de  lei  para  sua  implantação.  De autoria  do 
Vereador  Valdecir  de  Souza.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a 
discussão. Em votação o  Requerimento n° 16/2011, o qual foi aprovado com 
ausência do Vereador Daniel.

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção  n° 05/2011, 
que  parabeniza  e  congratula  o  jovem  Romário  Pedroso  das  Neves  pela 
brilhante participação nos Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina - 
Parajesc.  De  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em  discussão  a  Moção. 
Encerrada a discussão. Em votação a Moção n° 05/2011, a qual foi aprovada. 
Convida  o  Professor  Alan  e  o  Professor  Sérgio  para,  juntamente  com  o 
Romário, receber a Moção. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n° 
66/2011,  que  indica  que  seja  providenciada  a  aquisição  de  20  (vinte) 
exemplares do livro com as poesias vencedoras da 7ª Coletânea Nacional de 
Poesia, o qual será publicado pela ACIVITA – Associação de Cinema, Vídeo e 
Teatro de Itapoá. De autoria do Vereador Daniel Silvano Weber.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie um caminhão pipa para molhar as ruas do Município.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON comenta que o Romário, além de um aluno aplicado, 
ajuda  sua  mãe  na  venda  de  pães.  Solicita  a  todos  os  munícipes  para  que 
ajudem na divulgação e na conscientização da população para a coleta seletiva. 
Relata  que  esteve  na  cidade  o  Secretário  de  Infraestrutura,  o  qual  é 
responsável pelas obras da SC-415. Diz que ele se comprometeu a contratar 
mais  máquinas  para  terminar  as  obras  antes  do  final  do  ano.  Afirma  que  o 
projeto que autoriza a passagem de caminhões na área urbana do Município já 
está no Concidades, onde receberá um parecer para depois vir para a Câmara 
e ser votado pelos vereadores.  VEREADOR CALDEIRA parabeniza a Escola 
Monteiro  Lobato  pela  vitória  no  Moleque  Bom  de  Bola.  Comenta  que, 
paralelamente com o Moleque Bom de Bola, está acontecendo o campeonato 
regional  de  sub-17,  e  que  o  time está  com dificuldades  financeiras.  Faz  um 
apelo ao Secretário de Esportes para que auxilie o time. Diz que no próximo 
sábado acontecerá a escolha da Rainha da XI  Festa das Nações.  Comunica 
aos munícipes que irá participar da XIV marcha dos vereadores em defesa dos 
municípios,  onde  serão  discutidos  vários  temas  de  grande  relevância  para 
Itapoá.  VEREADOR MARCELO diz  que estranha que o  Município  não tenha 
dinheiro  para  dar  incentivo  ao  esporte,  já  que  suplementou  por  excesso  de 
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arrecadação  R$  1.751.750,00  em  menos  de  seis  meses.  Afirma  que  as 
prioridades  da  comunidade  são  ignoradas.  Diz  que  o  Concidades  terá, 
juntamente com os vereadores, a responsabilidade da aprovação do projeto que 
autoriza a passagem de caminhões pela área urbana do Município. Solicita que 
se oficie o Executivo solicitando o envio para esta Casa de Leis dos anexos do 
decreto que prorroga a situação de emergência. Diz que está indignado com as 
ocultações de informações pelo Executivo Municipal. PRESIDENTE solicita que 
se  confeccione  o  ofício  solicitado  pelo  Vereador  Marcelo.  VEREADORA 
MÁRCIA parabeniza a Escola Monteiro Lobato pelo primeiro lugar masculino e 
a Escola Nereu Ramos  pelo primeiro lugar feminino no Moleque Bom de Bola. 
Parabeniza  a  Surbi  pela  coleta  seletiva.  Parabeniza  o  Rotary  pela  noite  das 
massas.  Diz  que  o  Governo  Federal  criou  o  piso  nacional  de  salário  para  o 
professor e que infelizmente o Estado entrou com recurso contra a aplicação do 
piso. VEREADOR OSNI parabeniza a Presidente da Associação dos Moradores 
de Itapoá (Centro),  pelo  belíssimo evento  realizado em comemoração ao dia 
das mães.

8. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h27min, 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, 09 de maio 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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