
ATA Nº 114/11 DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 23 DE MAIO DE 2011.

Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  maio  de  2011,  às  19h04min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
16ª 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°  113/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 113/2011, a qual foi aprovada, 
com  ausência  do  Vereador  Joarez  e  Vereadora  Márcia.  Justifica  a 
ausência da Vereadora Márcia, que está acompanhando o marido, o qual 
sofreu um acidente. Solicita ao Vereador Izaque que proceda à leitura das 
correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Izaque que  proceda  à  leitura  do 
Projeto de Lei n° 14/2011, oriundo do Executivo, que cria o Conselho 
Municipal do Idoso e dá outras providências. Após, distribui o referido 
projeto as Comissões Permanentes da Casa em regime de urgência. 
Solicita  ao Vereador Izaque que proceda à leitura do Projeto  de Lei n° 
15/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal a aderir ao Programa Badesc Cidades e tomar empréstimo 
junto ao Badesc – Agência de Fomento de Santa Catarina S/A e dá 
outras  providências.  Após,  distribui  o  referido  projeto  as  Comissões 
Permanentes da Casa em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Izaque que  proceda  à  leitura  do 
Projeto  de  Lei  n°  13/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar.  Em  única 
discussão o projeto. VEREADOR MARCELO diz que mais uma vez as 
Comissões  se  viram  obrigadas  a  dar  parecer  favorável  ao  projeto, 
mesmo com parecer jurídico da Casa contrário, já que existe um ajuste 
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de conduta que vencerá em dois meses e que tem multa diária, caso 
não sejam tomas as devidas providências. Diz que repudia a omissão 
do  Executivo,  que  não  encaminhou  o  parecer  jurídico  do  Projeto. 
VEREADOR  IZAQUE diz  que  a  Secretária  de  Educação  esteve 
presente  na  última  reunião  das  Comissões  e  esclareceu  algumas 
questões que estavam pendentes. Esclarece que o parecer jurídico da 
Casa  foi  contrário  apontado  que,  segundo  o  Regimento  Interno,  o 
Presidente poderia não aceitar o projeto, mas que a partir do momento 
que ele aceitou, o projeto deve seguir a tramitação normal. Diz que as 
Comissões foram favoráveis já que há a necessidade de se fazer as 
quadras esportivas e não há outra dotação para a construção de tais 
obras.  Esclarece  que,  já  que  o  Ministério  da  Educação  não  fez  o 
convênio,  a dotação ficaria parada sem poder ser utilizada este ano. 
VEREADOR MARCELO diz que ficou esclarecido que a Secretaria de 
Educação enviou ao gabinete a exposição de motivos solicitada pelo 
Legislativo no mesmo dia que recebeu o ofício da Câmara, mas que o 
gabinete  demorou  cerca  de  vinte  dias  para  enviar  tal  documento  à 
Câmara  Municipal.  Comenta  que  se  a  exposição  de  motivos  tivesse 
chegado  a  tempo,  este  projeto  já  teria  sido  aprovado.  VEREADOR 
JOAREZ diz que é favorável ao projeto, mas que deve-se fazer uma 
boa fiscalização para que a obra seja bem feita,  já que tais quadras 
esportivas foram construídas a cerca de quatro anos e já precisam de 
reformas.  VEREADOR VALDECIR concorda com o Vereador Joarez e 
dá como exemplo as reformas dos postos de saúde do Município que 
custaram uma fortuna.  Diz  que irá  fiscalizar  as  obras.  PRESIDENTE 
deixa claro que, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 174 do 
Regimento  Interno,  este  projeto,  deve  ser  aprovado  pela  maioria 
absoluta dos vereadores. Encerrada a discussão. Em única votação o 
Projeto de Lei n° 13/2011, o qual foi aprovado por unanimidade, com 
ausência  da  Vereadora  Márcia. Solicita  ao  Vereador  Izaque que 
proceda à leitura do parecer contrário das Comissões Permanentes ao 
Projeto de Lei n° 11/2011, 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. 
VEREADOR  JEFERSON faz  pedido  de  vistas  ao  referido  parecer. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Jeferson, o qual foi aprovado. Concede vistas ao parecer. 

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Izaque que  proceda  à  leitura  da 
Moção n° 06/2011, que manifesta apoio ao Projeto de Lei Estadual n° 
01/2011, que tramita na Assembleia Legislativa, que trata de anistia a 
policiais  e  bombeiros  militares  de  nosso  Estado.  Em  discussão  a 
moção.  Encerrada a discussão.  Em votação a  Moção n° 06/2011, a 
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qual  foi  aprovada  por  unanimidade,  com  ausência  da  Vereadora 
Márcia. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 71/2011, que indica a pintura urgente nos muros da Creche Pequeno 
Aprendiz  e  a  colocação  de  40  m²  (quarenta  metros  quadrados)  de 
grama sintética e Indicação n° 72/2011, que indica a manutenção da 
rua 120, principalmente defronte à Escola Euclides Emídio da Silva, na 
Barra do Saí, ambas de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  instalação  de  rede  de  baixa 
tensão para instalação de luminária pública, na Rua Guaco Cunha, no 
Bom  Retiro,  e  na  Rua  Águia  do  Mar,  no  São  José.  VEREADOR 
IZAQUE indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, sugira a substituição da música tocada pelo caminhão de 
coleta  seletiva  por  um  sino.  VEREADOR  JEFERSON indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
cobertura do parque infantil da Creche Pequeno Aprendiz. VEREADOR 
DANIEL indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie  a  retirada do calçamento da Avenida Brasil, 
antes de chegar à Itapoá, e colocação de asfalto. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR comenta que na Rua João Velen, foi quebrada 
toda a manilha e estão fazendo o asfalto sem recolocar tais manilhas. 
Solicita  que se oficie  o  Engenheiro Claus,  questionando se esta  é  a 
forma correta de se fazer a obra.  Diz que existem seis crianças que 
moram  na  localidade  do  Cachoeira,  em  São  Francisco,  e  precisam 
andar cerca de quatro quilômetros para chegarem à divisa do Município 
para  pegar  o  ônibus  escolar,  visto  que  o  ônibus  não  vai  buscá-las 
próximo às suas residências.  VEREADOR DANIEL diz que oficiará o 
Município  de  São  Francisco  do  Sul  para  que  o  Executivo  de  lá  se 
pronuncie  a  respeito.  VEREADOR  VALDECIR diz  que  marcou  uma 
reunião com a Secretária de Educação de São Francisco para tratar da 
situação. Faz a leitura de uma carta aberta dos professores de Itapoá, 
que  trata  da  implantação  do  Piso  Nacional  da  Educação,  que  será 
enviada  ao  Conselho  Municipal  de  Educação.  Diz  que  acha  justa  a 
reivindicação dos professores.  VEREADOR IZAQUE diz que também 
concorda  com  a  reivindicação  dos  professores.  Comenta  que  a 
professora  Amanda  Gurgel,  do  Rio  Grande  do  Norte,  resumiu  a 
situação  da  educação  no  Brasil  e  fez  comparações  de  salários, 
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esclarecendo que com o salário  de um deputado daria para pagar  o 
salário  de  quase  trinta  professores.  VEREADOR  CALDEIRA 
parabeniza a Liga Itapoaense de Futebol, que iniciou o novo certame 
de campeonato municipal.  Parabeniza o Concidade pela reunião que 
teve tratando da autorização da passagem dos caminhões do Porto na 
área urbana do Município. Diz que no próximo dia dois será feita uma 
nova reunião do Concidade, onde será apresentado o projeto com as 
alterações  propostas  pelas  associações.  VEREADOR  IZAQUE 
comenta que o Município tem crescido muito rápido e que o Executivo 
não  está  conseguindo  acompanhar  tal  crescimento.  Lembra  que  até 
hoje só houveram três prefeitos e que está na hora de termos um novo 
gestor, que ainda não tenha tido nenhum mandato no Município, para 
que  se  tenha  um  novo  modelo  de  gestão.  VEREADOR  MARCELO 
solicita  que  se  oficie  três  empresas  específicas  que  utilizam 
caminhões,  solicitando  que  conscientizem  seus  motoristas  para  que 
tomem cuidado na direção e respeitem a velocidade. Diz que em uma 
construção privada, em qualquer contrato, tem-se uma garantia de pelo 
menos  cinco  anos.  Diz  que  o  Legislativo  deveria  oficiar  o  Executivo 
para  questionar  se  no  contrato  firmado  para  a  construção  destas 
quadras de esporte, assim como a construção da Escola Ayrton Senna, 
não  foi  estipulado  o  prazo  de  garantia  destas  obras.  VEREADOR 
JEFERSON esclarece  que  solicitou  vistas  ao  parecer  contrário  ao 
Projeto n°  11/2011,  para que possa verificar  o que pode ser feito,  já 
que  em vários  municípios  já  foram aprovados  projetos  semelhantes. 
Parabeniza  os  conselheiros  do  Concidade  pela  presença  maciça  na 
reunião  para  tratar  da  autorização  da  passagem  dos  caminhões  do 
Porto  na  área  urbana  do  Município.  VEREADOR  JOAREZ comenta 
que há uma coluna no jornal A Noticia dizendo que o Porto Itapoá paga 
para ter estrada e nesta coluna diz que o projeto já esta na Câmara. 
Diz  que  tem que  se  deixar  bem claro  que  o  projeto  ainda  não  deu 
entrada na Casa.  VEREADOR DANIEL diz que já entrou em contato 
com o jornal informando que o projeto não está na Casa. Comenta que 
também estiveram no Município repórteres da Rede Record e que foi 
esclarecido  à  imprensa  que  o  projeto  ainda  está  no  Executivo. 
VEREADOR JOAREZ diz que acredita que o Projeto de Lei n° 11/2011 
é constitucional e incentiva o Vereador Jeferson a ir atrás de votos para 
derrubar  o  parecer  contrário.  Se  coloca  à  disposição  do  Vereador 
Jeferson  para  derrubar  o  parecer.  VEREADOR  JEFERSON diz  que 
deveria ser cancelado o re-envio ao Concidade do projeto de lei  que 
trata da autorização da passagem dos caminhões na área urbana do 
Município para encaminhá-lo diretamente para uma audiência pública, 
a fim de agilizar  a tramitação do projeto até a Câmara.  VEREADOR 
IZAQUE  concorda com o Vereador Jeferson e diz se continuar nesse 
trâmite, corre-se o risco de o projeto ficar passando do Executivo para 
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o  Concidade,  do  Concidade  novamente  para  o  Executivo  e  nunca 
chegarem a um denominador comum. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h21min, 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, 23 de maio de 2011.
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