
ATA  Nº  119/11  DA  5ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  3º  ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 16 DE JUNHO DE 2011.

Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  junho  de  2011,  às  11h00min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Daniel Silvano Weber, realizou-se 
a 5ª Reunião Extraordinária do 3º ano Legislativo da 6ª Legislatura da 
Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Itapoá.  O  Senhor  Presidente 
declarou abertos os trabalhos na seguinte ordem:

1. ORDEM DO DIA :
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Redação 
Final do Projeto de Lei n° 22/2011, 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. Em única discussão o projeto.  VEREADOR IZAQUE diz 
que em prol do desenvolvimento do Município é favorável ao projeto. 
VEREADOR  JOAREZ diz  que  se  a  SC-415  estivesse  pronta  e  não 
houvesse a necessidade de os caminhões passarem na área urbana 
do  Município,  não  haveria  esse  grande  investimento  em  Itapoá. 
VEREADORA MÁRCIA lembra  que  já  existem caminhões  passando 
pelo Município e que o mínimo que o Porto poderia fazer é dar essa 
contrapartida  aos  munícipes.  VEREADOR  CALDEIRA lembra  que  o 
projeto já foi  aprovado pelo Concidade.  VEREADOR OSNI diz que a 
mudança do traçado gerou uma polêmica na comunidade, mas que foi 
uma  mudança  justa.  VEREADOR  MARCELO diz  que  este  projeto 
colocou os vereadores em uma situação delicada,  mas que nenhum 
vereador  se  eximiu  da  responsabilidade.  Diz  que,  devido  à 
incompetência  de  alguns  governantes,  recaiu  sob  o  Município  essa 
responsabilidade.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  única 
votação  a  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  n°  22/2011,  a  qual  foi 
aprovada por unanimidade. 
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2. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Extraordinária, 
às 11h28min, 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 junho de 2011.
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