
ATA Nº 115/11 DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 30 DE MAIO DE 2011.

Aos trinta dias do mês de maio de 2011, às 19h05min, 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°  114/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 114/2011, a qual foi aprovada 
com ausência do Vereador Marcelo. 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 Complementar n° 16/2011, oriundo do Executivo, que altera a Lei 
Complementar  n°.  011/2005,  que  dispõe sobre  o  Regime Próprio  de 
Previdência Social do Município e sobre a Entidade da Previdência e 
dá  outras  providências.  VEREADOR  IZAQUE solicita  dispensa  da 
leitura dos projetos que estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque, o qual foi 
aprovado. Solicita  à Secretária que proceda à leitura da ementa e da 
exposição de motivos do Projeto de Lei  n° 16/2011. Após, distribui  o 
referido  projeto  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em regime de 
urgência.  Solicita  à Secretária que proceda à leitura da ementa e da 
exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  n°  17/2011,  oriundo  do 
Executivo, que altera a Lei Municipal n° 142/1998, que dispõe sobre o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde. Após, distribui o referido projeto às 
Comissões Permanentes da Casa, em regime de urgência.  Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos 
do  Projeto  de  Lei  n°  18/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
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Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação 
de  dotação.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes da Casa, em regime de urgência.  VEREADOR IZAQUE 
solicita que se inclua na pauta os Projetos de Lei n° 19, 20 e 21/2011. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Izaque, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
da ementa e da exposição de motivos do Projeto de Lei  n° 19/2011, 
oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei  Municipal  nº  229/2009,  que 
dispõe sobre o PPA 2010 a 2013. Após, distribui o referido projeto às 
Comissões Permanentes da Casa, em regime de urgência.  Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos 
do Projeto de Lei  n° 20/2011, oriundo do Executivo,  que  altera a Lei 
Municipal nº 312/2010, que dispõe sobre a LDO 2010. Após, distribui o 
referido  projeto  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em regime de 
urgência.  Solicita  à Secretária que proceda à leitura da ementa e da 
exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  n°  21/2011,  oriundo  do 
Executivo,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
especial. Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes 
da Casa, em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária 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 solicita  a 
retirada  do  projeto  da  pauta  desta  reunião.  PRESIDENTE acata  a 
solicitação do Vereador  Jeferson, considerando que ele é o autor do 
projeto. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 
46/2010,  que  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de 
Moradores dos Bairros São José I e São José II – AMBSJ. Em primeira 
discussão o projeto. Parabeniza as Comissões pelo trabalho que está 
desenvolvendo  na  análise  dos  projetos.  VEREADOR  MARCELO diz 
que  as  principais  questões  a  serem  analisadas  em  projetos  que 
declaram  utilidade  pública  é  de  que  os  membros  da  diretoria  não 
podem ser remunerados e a entidade tem que ter caráter filantrópico, 
sem fins lucrativos. Lembra que a Associação São José I e São José II  
agora  tem  uma  sede  para  fazer  suas  reuniões.  PRESIDENTE 
encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n° 
46/2010, o qual foi aprovado por unanimidade. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 76/2011, que indica que o Poder Executivo dê entrada, nesta Casa 
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de Leis, com o Projeto de Lei n° 11/2011 (cópia anexa), de autoria do 
Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia;  Indicação  n°  77/2011,  que  indica 
que seja providenciada a instalação de boca de lobo na Rua José da 
Silva Pacheco, esquina com a Rua Recanto da Paz, n° 1575, no São 
José I, de autoria do Vereador Osni Ocker; Indicação n° 78/2011, que 
indica que seja providenciada a continuação na abertura da Rua 1070, 
entre as Ruas Luiz Bosso e Gilmar Pedro Olkoski, no Balneário Paese, 
de autoria do Vereador Osni Ocker e Indicação n° 79/2011, que in dica 
que seja providenciada a desapropriação do lote 01 (um) da quadra 15 
(quinze)  do  Balneário  Nossa  Senhora  Aparecida,  em  razão  de  uma 
necessidade pública  futura,  de autoria  do Vereador  Jeferson Rubens 
Garcia.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal,  através da 
secretaria competente,  providencie a instalação de placas indicativas 
de  redução  de  velocidade  na  Rua  João  Batista  Velem.  VEREADOR 
OSNI indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie  a  extensão  de  rede  de  baixa  tensão  para 
instalação de luminária na Rua 860,  desde a Rua do Príncipe até  o 
final da rua. VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, 
através  da  secretaria  competente,  providencie  a  passagem  do 
caminhão pipa para molhar as ruas por onde passam os caminhões. 
VEREADOR  JEFERSON indica,  em  nome  do  Vereador  Valdecir,  do 
Vereador  Caldeira  e  do Vereador  Daniel,  que o  Executivo  Municipal, 
através  da  secretaria  competente,  providencie  a  instalação  de 
academia  ao  ar  livre  no  Balneário  Palmeiras.  Indica,  ainda,  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
instalação de placas de sinalização de trânsito nas ruas transversais 
do Balneário Princesa do Mar.  VEREADORA MÁRCIA indica que se 
confeccione  uma  Moção  de  Apoio  ao  movimento  de  greve  dos 
professores  da  rede  estadual,  solicitando  que  o  Governo  Federal 
cumpra a tabela aprovada do piso salarial  dos professores,  mas que 
respeite  o  plano  de  carreira.  VEREADOR  VALDECIR indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
instalação  de  placa  com  a  informação  dos  valores  gastos  com  a 
reforma da nova sede do Executivo.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  MARCELO comenta  que  as  ligações  com  o  mesmo 
código de área deveriam ser feitas sem utilizar o código, mas que isso 
não está acontecendo. Diz que tem um projeto em tramitação na Casa, 
que visa autorizar o Executivo a fazer um empréstimo do Badesc, mas 
que estranha que este projeto esteja na Casa, já que foi aprovado pelo 
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Legislativo  um projeto  autorizando o financiamento de um milhão de 
reais para a compra de maquinário, o qual não foi feito. Esclarece que 
o  empréstimo  que  está  para  ser  autorizado  no  Badesc  será  para 
compra de móveis, equipamentos de informática, infraestrutura para a 
Av. Ana Maria Rodrigues de Freitas e compra de uma retroescavadeira. 
VEREADOR  IZAQUE comenta  sobre  a  ressaca  que  atingiu  a  orla 
marítima do  Município.  Manifesta  apoio  ao  movimento  de  greve  dos 
professores do Estado. Diz que espera que o Governador reconheça a 
necessidade  de  melhorar  o  piso  salarial  dos  professores.  Comenta 
sobre a responsabilidade que os professores têm diante da educação 
dos alunos. Esclarece que o projeto que autoriza o Executivo a fazer 
um empréstimo no Badesc ainda está aguardando tramitação,  e que 
ainda não foi discutido nas Comissões. Diz que é rotineiro em todas as 
gestões  ouvir  discursos  de  descontentamento  com  o  trabalho  do 
Executivo.  VEREADOR  JEFERSON apoia  a  Vereadora  Márcia  na 
Moção  de  Apoio  aos  professores.  Parabeniza  o  Concidade  pelo 
progresso que houve com relação ao projeto que autoriza a passagem 
dos  caminhões  do  Porto  na  área  urbana  do  Município,  na  última 
reunião.  VEREADOR CALDEIRA convida  a  todos  a  participarem da 
festa  junina  do  Samambaial,  que  acontecerá  no  próximo  sábado. 
Comenta  que  a  alguns  dias  atrás  solicitou  que  fosse  oficiado  os 
Bombeiros  e  a  Defesa  Civil,  para  que  verificassem  e  retirassem  os 
restos de concreto na praia. Solicita que se oficie o Executivo, para que 
providencie a limpeza da praia, na localidade das pedras. Comenta que 
os pescadores da Figueira do Pontal estão sendo prejudicados com a 
instalação  do  Porto,  já  que  não  podem  mais  pescar  naquela  área. 
Solicita o apoio do Concidade para tentar resolver o problema desses 
pescadores.  Comenta  que  foi  procurado  por  uma  senhora,  que 
procurou  a  Assistência  Social  e  que  a  Assistente  Social  a  mandou 
“calar  a  boca”  e  procurar  assistência  em  sua  cidade  de  origem. 
PRESIDENTE solicita  que  essa  senhora  confeccione  uma  carta 
relatando o acontecimento, para que se possa formalizar a denúncia e 
tomar  as medidas cabíveis.  Diz  que é  inadmissível  que uma pessoa 
que ocupe um cargo na Assistência Social  trate os munícipes dessa 
forma.  VEREADOR CALDEIRA solicita que se oficie o engenheiro da 
empresa  que  está  asfaltando  a  Figueira  do  Pontal  solicitando  que 
sejam  instaladas  manilhas  antes  que  se  conclua  a  pavimentação 
asfáltica,  com  a  finalidade  de  escoar  a  água  das  chuvas  e  evitar 
alagamentos  nas  ruas  que  descem  para  a  praia.  VEREADORA 
MÁRCIA concede seu espaço regimental à Professora Elisabete, titular 
da  disciplina  de  inglês  da  Escola  Nereu  Ramos  e  representante  do 
Sindicato dos Professores.  PROFESSORA ELISABETE esclarece que 
a greve foi a última alternativa dos professores. Lembra que em 2008 
foi  aprovado  o  piso  salarial  dos  professores,  mas  que  o  Governo 
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Estadual  não acatou a determinação do Governo Federal.  Diz que o 
sindicato que representa os professores entrou na justiça e ganhou a 
garantia  de  que  o  piso  seja  pago,  mas  que  nem  mesmo  assim  o 
Governo se disponibilizou a adequar o piso salarial. Diz que todas as 
tentativas de negociação foram feitas. Solicita aos vereadores que os 
apoie nesta causa. Diz que nenhum professor está satisfeito em estar 
em greve  e  que  as  atividades  pedagógicas  estão  sendo  planejadas 
para  que  quando  retornarem  às  aulas  os  alunos  não  sejam 
prejudicados. VEREADOR DANIEL  diz que se entristece em ver que 
os  professores  tiveram  que  fazer  greve  para  buscar  seus  direitos. 
Parabeniza a Vereadora Márcia pela iniciativa da Moção de Apoio aos 
professores. Diz que o Legislativo dará todo o suporte necessário aos 
professores.  Relata que acompanhou a reunião do Concidade e que 
ficou  feliz  em  ver  a  forma  com  que  o  conselho  está  discutindo  os 
problemas  do  Município.  Comenta  que  o  Executivo  demonstrou  que 
está disposto de forma democrática a resolver os problemas de Itapoá. 
Diz que fará um ofício solicitando que o Porto informe o número e o 
nome dos funcionários contratados. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h44min, 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, 30 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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