
ATA Nº 113/11 DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 16 DE MAIO DE 2011.

Aos dezesseis dias do mês de maio de 2011, às 19h08min, sob a Presidência do 
seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 15ª 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° 112/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 112/2011, a qual foi  aprovada com ausência do 
Vereador  Osni,   Vereador  Joarez  e  Vereadora  Márcia.  Justifica  a  ausência  do 
Vereador  Osni,  que  está  viajando.  Solicita  ao  Vereador  Izaque  que  proceda  à 
leitura das correspondências. 

2. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Requerimento n° 
17/2011, que requer que o Poder Executivo viabilize estudo para a implantação 
do Sistema de Marcação de Consultas Médicas e Odontológicas por telefone. 
De  autoria  do  Vereador  José  Maria  Caldeira.  Em discussão  o  requerimento. 
VEREADOR  DANIEL solicita  um  adendo  ao  Requerimento,  incluindo  a 
solicitação da informatização das consultas de todos os pacientes do Município. 
VEREADOR  CALDEIRA permite  o  adendo  solicitado  pelo  Vereador  Daniel. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n° 17/2011, 
o qual foi aprovado.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  Indicação   n° 
68/2011, que indica a limpeza em toda a orla marítima do Município, no sentido 
de promover  a retirada das pedras soltas,  resultantes de antigas contenções 
contra  a  erosão  costeira,  e  dos  entulhos  provenientes  das  construções 
destruídas pelo avanço do mar. De autoria do Vereador José Maria Caldeira.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente,  providencie  a  manutenção  dos  abrigos  de  ônibus  do  Município. 
VEREADOR IZAQUE indica que o Executivo Municipal,  através da secretaria 
competente,  providencie  a  fiscalização  dos  imóveis  que  estão  tomados  pelo 
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mato e aplicação de multas para os proprietários. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO comenta sobre o parecer jurídico referente ao projeto 
de lei que trata da criação de cargos para o Executivo. Diz que novamente as 
Comissões  tiveram  que  oficiar  o  Executivo  solicitando  o  parecer  jurídico 
daquele Poder. Diz que irá questionar, no Ministério Público, qual o critério que 
está sendo adotado para o envio de notificação por infração de falta de limpeza 
em terrenos do Município.  Solicita que se oficie o Executivo para saber qual a 
situação  da  contratação  de  médicos  no  Município.  VEREADOR  JEFERSON 
comenta  que  participou  de  um  encontro  de  vereadores  onde  foi  debatida  a 
reforma política. Diz que se o Executivo não tiver um bom relacionamento com 
os deputados, não consegue nenhuma verba para o Município. Agradece pelo 
convite que teve para participar do júri  para escolha da Rainha da Festa das 
Nações e parabeniza as meninas vencedoras. VEREADOR IZAQUE comenta 
que no último sábado o jornal A Notícia dedicou duas páginas criticando Itapoá 
com relação ao abandono dos cachorros. Diz que quando há boas notícias, tal 
jornal  não dá esse destaque.  Menciona que este ano não houve alagamento 
nos pontos críticos do Município, devido ao trabalho de manutenção e limpeza 
das  valetas.  Diz  que,  com  relação  ao  projeto  que  trata  da  passagem  dos 
caminhões na área urbana do Município, só irá se manifestar quando o projeto 
der entrada na Casa.

6. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h50min, 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, 16 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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