
ATA Nº 116/11 DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 06 DE JUNHO DE 2011.

Aos seis dias do mês de junho de 2011, às 19h04min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 18ª 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°  115/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 115/2011, a qual foi aprovada 
com  ausência  do  Vereador  Joarez  e  do  Vereador  Izaque. Justifica  a 
ausência do Vereador Joarez. 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° 01/2011, 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 MARCELO solicita  dispensa da 
leitura do projeto. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Marcelo,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária que 
proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos do Projeto de 
Lei  Complementar  n°  01/2011.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às 
Comissões Permanentes da Casa, em regime ordinário. VEREADORA 
MÁRCIA solicita que se inclua na pauta o Projeto de Lei n° 22/2011. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  da  Vereadora 
Márcia, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do  Projeto  de  Lei  n°  22/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
tráfego  de  veículos  de  carga,  de  maneira  alternativa,  pelas  vias 
urbanas do município de Itapoá com destino/origem ao Porto de Itapoá, 
e  dá  outras  providências.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às 
Comissões Permanentes da Casa, em regime de urgência. 
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3. ORDEM DO DIA:
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.  Em 
discussão  o  projeto.  VEREADOR  IZAQUE sugere  uma  emenda  ao 
projeto, modificando o Anexo I do referido projeto de lei. PRESIDENTE 
devolve  o  projeto  às  Comissões  Permanentes  para  que  analisem  a 
emenda sugerida pelo Vereador Izaque e emitam novo parecer. Solicita 
à  Secretária que  proceda  à  leitura  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. Em única discussão 
o  projeto.  VEREADOR MARCELO  diz  que,  após  análise  do  projeto, 
verificou  que  o  montante  de  nove  mil  reais  de  repasse  para  o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde ainda é um valor muito baixo para a 
contratação  de  serviços  especializados.  PRESIDENTE encerrada  a 
discussão. Em única votação o Projeto de Lei  n°  17/2011, o qual foi 
aprovado.  Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n° 18/2011, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal 
abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Em única 
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o 
Projeto de Lei n° 18/2011, o qual foi aprovado. Solicita  à Secretária que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 19/2011, oriundo do Executivo, 
que altera a Lei Municipal n°. 229/2009, que dispõe sobre o PPA 2010 
a  2013.  Em  única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em 
única votação o Projeto de Lei n° 19/2011, o qual foi aprovado. Solicita 
à  Secretária que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  20/2011, 
oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei  Municipal  n°.  312/2010,  que 
dispõe sobre a LDO 2010. Em única discussão o projeto. Encerrada a 
discussão. Em única votação o Projeto de Lei  n°  20/2011, o qual foi 
aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n° 21/2011, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal 
abrir  crédito  adicional  especial.  Em  única  discussão  o  projeto. 
Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei n° 21/2011, 
o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  do 
Projeto  de  Lei  n°  46/2010,  oriundo do  Legislativo,  que  declarada  de 
utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São José I e 
São José II – AMBSJ. VEREADOR IZAQUE solicita dispensa de leitura 
do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do 
Vereador Izaque, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda 
à leitura somente da ementa e da exposição de motivos do Projeto de 
Lei  n°  46/2010.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão. Em segunda votação o projeto de Lei n° 46/2010, o qual foi  
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aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 18/2011, que requer informações quanto às reformas 
no trecho com bloquetes que compreende o Balneário Santa Clara ate 
o Hotel Continental, na Av. Brasil. De autoria da Bancada do PP e dos 
vereadores  Jeferson  Rubens  Garcia  e  Joarez  Antonio  Santin.  Em 
discussão o  requerimento.  VEREADOR DANIEL solicita  que  se  faça 
um  adendo  ao  requerimento,  solicitando  a  informação  da  data  de 
execução do calçamento, se foi uma obra pública e, caso tenha sido, o 
valor gasto na execução da obra.  VEREADOR VALDECIR autoriza o 
adendo do Vereador Daniel. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em 
votação o Requerimento n° 18/2011, o qual foi aprovado. 

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção n° 
07/2011,  que  manifesta  apoio  à  greve  estadual  dos  professores,  de 
autoria de todos os vereadores. Em discussão a Moção. VEREADORA 
MÁRCIA diz  que  acredita  que  ainda  nesta  semana  a  situação  dos 
professores  se  resolva.  VEREADOR MARCELO repudia  as  pessoas 
que deixaram comentários num site de notícias do Município, dizendo 
que  os  vereadores  não  devem  fazer  Moção,  e  sim  tomar  alguma 
atitude.  VEREADORA MÁRCIA esclarece  que  os  professores  estão 
satisfeitos  com  a  Moção  feita  pelos  vereadores.  PRESIDENTE 
encerrada  a  discussão.  Em votação a  Moção  n°  07/2011,  a  qual  foi 
aprovada. 

6. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  85/2011,  que  indica  que  seja  providenciada  a  manutenção  das 
placas  indicativas  de  nomes  de  ruas.  De  autoria  do  Vereador  José 
Maria  Caldeira;  Indicação  n°  86/2011,  que  indica  que  seja 
providenciada  a  retirada  das  placas  de  propaganda  que  estão 
irregulares no Município, de autoria do Vereador José Maria Caldeira; 
Indicação n° 87/2011, que indica que seja providenciada a manutenção 
da Rua 2550, no Balneário Brandalize, de autoria do Vereador Jeferson 
Rubens  Garcia  e  Indicação  n°  88/2011,  que  indica  que  seja 
encaminhado à empresa Transita  sugestão de alteração do itinerário 
dos transportes coletivo e escolar, para que os mesmos trafeguem por 
dentro  dos  bairros  Samambaial  e  São José,  de  autoria  do  Vereador 
Daniel Silvano Weber.

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da 
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secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  da  Rua  140,  no 
trecho  que  compreende  o  asfalto  até  o  Rio  Saí  Mirim.  VEREADOR 
CALDEIRA  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a inspeção da orla marítima do Município para 
verificar se não há necessidade de declarar estado de emergência.

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE diz que o projeto que entrou na Casa, que trata 
da passagem de caminhões no perímetro urbano do Município, irá ter 
muita  discussão.  Comenta  que,  quando  chegou  ao  Município,  não 
entendia porque a faixa em frente ao mar não era urbanizada, mas que 
após  as  últimas  ressacas  entende  porque  não  se  pode  retirar  a 
vegetação nativa. Relata que alguns proprietários de casas em frente 
ao  mar  vêm  colocando  pedras  em  frente  às  suas  residências  para 
conter o avanço do mar. VEREADOR DANIEL comenta que não dá pra 
permitir que sejam depositadas pedras na orla sem as devidas licenças 
ambientais,  inclusive  porque  isso  acaba  estragando  a  praia. 
VEREADOR VALDECIR diz que o Executivo deve buscar alternativas 
para  evitar  que  pessoas  percam  seus  patrimônios.  VEREADOR 
IZAQUE diz que não vê uma ação que possa ser feita pelo Executivo, 
sem um investimento bilionário. VEREADOR JEFERSON comenta que 
além da passagem dos caminhões pela área urbana do Município, há a 
preocupação quanto ao linhão da Celesc. Diz que o diretor da central 
de  energia  da  região  norte  garantiu  que  até  o  final  do  ano  o  linhão 
estará pronto. VEREADOR VALDECIR solicita que se oficie a empresa 
Transtusa  solicitando  informações  quanto  ao  motivo  que  levou  a 
empresa  a  deixar  de  fazer  a  linha  que  passa  pelo  Saí  Mirim. 
PRESIDENTE solicita  que a  Secretaria  da Casa providencie  o  ofício 
solicitado  pelo  Vereador  Valdecir.  VEREADOR  CALDEIRA comenta 
que a festa junina do Samambaial foi muito boa. Agradece a todos os 
colaboradores da citada festa. Comenta que houve uma audiência com 
o  José  Indalício  e  a  Breitkopf  Caminhões  para  tentar  resolver  o 
problema  das  famílias  que  estão  perdendo  seus  terrenos  para  a 
Breitkopf.  Comenta  que  nessa  audiência  o  senhor  José  Indalício 
ofereceu  quinze  terrenos  para  que  regularize  essa  situação.  Solicita 
que se oficie as autoridades para verificar se esse acordo está sendo 
cumprido. VEREADOR DANIEL diz que o Executivo Municipal deu uma 
demonstração de democracia  no projeto  que trata  da passagem dos 
caminhões no Município. Lembra que nas reuniões com o Concidade 
foram  feitas  alterações  no  projeto  e,  dos  quinze  membros  do 
Concidade,  onze  foram  favoráveis  ao  projeto.  Diz  que  o  Legislativo 
também  ouvirá  a  população  e  fará  as  adequações  necessárias. 
VEREADOR CALDEIRA como Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento,  convoca  os  membros  da  citada  Comissão  para  uma 
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reunião  após  a  reunião  das  comissões  para  tratar  da  análise  das 
prestações de contas de 2008. VEREADORA MÁRCIA comenta que o 
Deputado Nilson Gonçalves esteve no Município o deixou liberado um 
recurso  de  cento  e  dez  mil  reais  para  subvenções.  Diz  que  fez  um 
levantamento  da  condição  dos  postos  salva-vidas  e  conclui  que  há 
necessidade  da  construção  de  novos  postos  salva-vidas.  Esclarece 
que pelo seu levantamento poderão ser construídos sete novos postos 
de  salva-vidas  e  reformados  os  existentes.  Informa  que  fará  uma 
reunião  com  o  Prefeito  para  verificar  onde  serão  feitas  tais 
construções. 

9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h56min, 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, 06 de junho de 2011.
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