
ATA Nº 117/11 DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 13 DE JUNHO DE 2011.

Aos treze dias do mês de junho de 2011, às 19h03min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 19ª 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°  116/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 116/2011, a qual foi aprovada. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Mensagem 
Retificadora n° 24/2011 ao Projeto de Lei  n° 15/2011, 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 
às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime  de  urgência. 
VEREADOR  MARCELO solicita  a  inclusão  do  Projeto  de  Lei  n° 
23/2011,  oriundo  do  Executivo,  na  pauta  da  presente  reunião. 
PRESIDENTE acata  a  solicitação  do  Vereador  Marcelo.  Solicita  à 
Secretária que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  23/2011,  que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  conceder  isenção  de  ISSQN 
relativos a execução de serviços de pavimentação como contrapartida 
e  medidas compensatórias,  à  Itapoá Terminais  Portuários S.A.  Após, 
distribui  o  referido  projeto  as  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em 
regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  do 
Projeto de Resolução n° 03/2011, oriundo do Legislativo, que altera a 
Resolução n° 17/2010. Após, distribui o referido projeto as Comissões 
Permanentes da Casa, em regime ordinário. 
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3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n° 01/2011, que modifica o anexo I do Projeto de Lei n°. 
12/2011,  que  altera  os  anexos  I,  III,  IV  e  VI  da  Lei  Municipal  n° 
155/2003,  que  dispõe  sobre  a  estruturação  do  plano  de  cargos  e 
carreiras do Poder Executivo do município de Itapoá. Em discussão a 
emenda. Encerrada a discussão. Em votação a Emenda Modificativa n° 
01/2011 ao Projeto de Lei n° 12/2011, a qual foi  aprovada. Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura da Emenda Modificativa n° 01/2011, 
que  modifica  o  art.  3°  do  Projeto  de  Lei  n°  14/2011,  que  cria  o 
Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências. Em discussão a 
emenda. VEREADOR MARCELO lembra que a emenda visa atender a 
solicitação  dos  clubes  de  idosos  do  Município.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em votação a Emenda Modificativa n° 01/2011 
ao  Projeto  de  Lei  n°  14/2011,  a  qual  foi  aprovada.  VEREADOR 
MARCELO solicita a inclusão da votação do Projeto de Lei n° 12/2011, 
e  do  Projeto  de  Lei  n°  14/2011,  na  pauta  da  presente  Reunião. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Marcelo.  VEREADOR JOAREZ diz  que concorda com a inclusão da 
votação do Projeto n° 14/2011, mas que gostaria que fosse anexado o 
parecer  jurídico  do  Dr.  João  ao  Projeto  de  Lei  n°  12/2011  antes  da 
votação, já que foi feita uma emenda ao projeto e este vereador afirma 
que  não  se  sente  à  vontade  para  deliberar  tal  modificação  sem  o 
referido  parecer.  VEREADOR  MARCELO retira  o  requerimento  de 
inclusão  da  votação  do  Projeto  de  Lei  n°  12/2011  e  mantém  o 
requerimento  de  inclusão  da  votação  do  Projeto  de  Lei  n°  14/2011. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Marcelo, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
da Redação Final do Projeto de Lei n° 14/2011. Em única discussão o 
projeto. Encerrada a discussão. Em única votação a Redação Final do 
Projeto de Lei n° 14/2011, a qual foi aprovada. VEREADORA MÁRCIA 
esclarece que o parecer jurídico solicitado pelo Vereador Joarez já está 
anexado  ao  Projeto  de  Lei  n°  12/2011.  Solicita  que  se  suspenda  a 
Reunião por cinco minutos para discutir se o Projeto de Lei n° 12/2011 
deve  ou  não  ser  votado  nesta  Reunião.  PRESIDENTE suspende  a 
Reunião  por  cinco  minutos.  Reabre  a  Reunião.  VEREADOR 
MARCELO esclarece que a emenda que foi feita ao projeto não criou 
um cargo  novo  e  sim  retificou  a  redação  final  do  projeto.  Reitera  a 
solicitação  de  incluir  a  votação  do  Projeto  de  Lei  n°  12/2011  na 
presente  Reunião.  PRESIDENTE esclarece  que  a  preocupação  do 
Vereador  Joarez  é  pertinente,  já  que  o  parecer  jurídico  diz  que  o 
projeto  não pode sofrer  alterações.  Esclarece também que o  projeto 
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não foi  alterado, que apenas foi retificada a sua redação. Coloca em 
deliberação o requerimento do Vereador Marcelo, o qual foi aprovado. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura da Redação Final do Projeto 
de  Lei  n°  12/2011.  Em  única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão.  Em única  votação  a  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  n° 
12/2011, o qual foi aprovado. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 91/2011, que indica que seja encaminhado a esta Casa projetos de 
lei  que  desmembrem  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Rural  e 
Pesqueiro (LM n° 124/1998 alterado pela LM n° 193/2003), bem como 
adequando o  Fundo  de  Desenvolvimento  Rural  (LM n°  123/1998),  e 
instituição  do  Fundo  de  Desenvolvimento  Pesqueiro,  de  autoria  do 
Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia,  e  da  Indicação  n°  92/2011,  que 
indica  que  o  Executivo  tome  providências  quanto  às  reivindicações 
solicitadas  pela  comunidade  do  Balneário  Uirapuru,  de  autoria  dos 
vereadores Daniel Silvano Weber e Valdecir de Souza.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que se providencie a confecção de uma 
Moção de Pesar pelo falecimento de Senhor Ivo Ledoux.  VEREADOR 
OSNI  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a recolocação da placa indicativa da Creche 
do Pontal.  VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, 
através da secretaria competente, providencie a extensão de rede de 
energia  elétrica  de  baixa  tensão  na  Rua  Albaquara,  no  Balneário 
Brasília.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a abertura de uma travessa entre a Rua 1740 
e  1750,  no  Balneário  Imperador.  VEREADOR JOAREZ  indica  que  o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
manutenção  das  ruas  e  das  valetas  do  Balneário  Veres  Mares. 
VEREADOR JEFERSON indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie a limpeza da tubulação anexo ao 
calçadão da Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas. 

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON  lembra que nesta manhã houve a Audiência 
Pública  onde  foi  discutido  com  a  população  o  Projeto  de  Lei  n° 
22/2011,  que  trata  do  tráfego  de  caminhões  na  área  urbana  do 
Município.  Diz  que ainda  tem algumas questões  a  serem discutidas, 
mas que o projeto foi  bem discutido,  e que o Município tem muito a 
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ganhar com esse projeto. Solicita que se confeccione uma Moção de 
Apoio  ao  contorno  de  Garuva,  que  será  a  redenção  de  Itapoá. 
VEREADOR MARCELO diz que está feliz pela Mensagem Retificadora 
que deu entrada na Casa, explicando onde será empregado o dinheiro 
do empréstimo do BADESC. Parabeniza o Executivo per ter atendido 
prontamente sua solicitação de envio desta mensagem. Diz que está 
preocupado com o vencimento do aditivo de contrato de concessão do 
transporte público municipal. Esclarece que entrará em contato com o 
Executivo para saber se será feito um novo aditivo no contrato ou se 
será feita uma nova licitação. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h33min, 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, 13 de junho de 2011.
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