
ATA Nº 120/11 DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 20 DE JUNHO DE 2011.

Aos vinte dias do mês de junho de 2011, às 19h04min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 20ª 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°  117/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 117/2011, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n° 118/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Extraordinária n° 118/2011,  a qual  foi  aprovada. Em 
discussão a Ata Extraordinária n° 119/2011. Encerrada a discussão. Em 
votação a Ata Extraordinária n° 119/2011, 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 do Projeto de 
Lei n° 24/2011, oriundo do Executivo, que dispõe sobre o benefício de 
vale alimentação aos servidores públicos municipais.  Após, distribui o 
referido  projeto  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime 
ordinário. VEREADOR JEFERSON solicita a inclusão do Projeto de Lei 
n°  25/2011,  oriundo  do  Executivo,  na  pauta  da  presente  reunião. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Jeferson,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à 
leitura do Projeto de Lei n° 25/2011, que concede direito real de uso de 
imóvel de sua propriedade à Associação de Idosos Maria Izabel e dá 
outras  providências.  Solicita  que  se  oficie  o  Executivo,  solicitando  o 
parecer  jurídico  ao  referido  projeto  de  lei.  Após,  distribui  o  referido 
projeto às Comissões Permanentes da Casa, em regime ordinário. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Emenda 
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Modificativa n° 01/2011, que modifica o art. 1° do Projeto de Resolução 
n°  03/2011,  que  altera  a  Resolução  n°  17/2010.  Em  discussão  a 
emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda 
Modificativa n° 01/2011 ao Projeto de Resolução n° 03/2011, a qual foi 
aprovada.  VEREADOR IZAQUE solicita a inclusão da deliberação do 
Projeto de Resolução n° 03/2011, na presente reunião.  PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque, o qual foi 
aprovado. Inclui na pauta a única votação do Projeto de Resolução n° 
03/2011.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Modificativa  n°  01/2011,  que  modifica  o  art.  4°  do  Projeto  de  Lei 
Complementar n° 01/2011, 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.  Em 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda Modificativa  n°  01/2011 ao Projeto  de Lei  Complementar  n° 
01/2011, a qual foi aprovada.  VEREADOR IZAQUE solicita a inclusão 
da  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2011,  na 
presente reunião. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Inclui  na  pauta  a  primeira 
votação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2011.  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. Em discussão A Mensagem Retificadora n°. 24/2011 ao 
Projeto de Lei n° 15/2011.  VEREADOR IZAQUE comenta que, após a 
entrada do projeto na Casa, munícipes e Vereadores se manifestaram, 
solicitando que parte deste dinheiro fosse utilizado para a manutenção 
do calçamento na Rua que dá acesso ao bairro de Itapoá e o Executivo 
atendeu a solicitação enviando a Mensagem Retificadora n° 24/2011. 
VEREADOR MARCELO diz  que o mérito do projeto é louvável,  mas 
que o início do pagamento será após doze meses da data de adesão 
ao  empréstimo.  Diz  que  deve-se  cuidar  para  que  o  próximo  gestor 
continue  essas  obras.  Se  declara  favorável  ao  projeto.  VEREADOR 
VALDECIR lembra que quando o projeto deu entrada na Casa tinha se 
colocado  contrário  ao  projeto  já  que  o  bairro  Itapoá  não  seria 
beneficiado,  mas  que  após  as  modificações  e  a  inclusão  da 
manutenção  do  calçamento  daquele  bairro,  se  declara  favorável  ao 
projeto.  VEREADOR  JOAREZ lembra  que  já  foi  aprovada  uma 
autorização para um financiamento ano passado e o financiamento não 
foi  feito.  Diz  que  no  trecho  entre  o  bairro  Santa  Clara  e  o  antigo 
Cartório, os moradores pagaram o calçamento. Questiona se o asfalto 
será cobrado desses moradores.  E,  por  último,  questiona como será 
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feito  o  asfalto,  já  que  é  uma  área  com  problemas  de  enchente. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em única votação a Mensagem 
Retificadora  n°  24/2011  ao  Projeto  de  Lei  n°  15/2011,  a  qual  foi 
aprovada.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de 
Resolução n° 03/2011. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. 
Em  única  votação  o  Projeto  de  Resolução  n°  03/2011,  o  qual  foi 
aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei 
Complementar n° 01/2011. VEREADOR IZAQUE solicita a dispensa da 
leitura do projeto. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária que 
proceda à leitura da ementa Projeto de Lei Complementar n° 01/2011. 
Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira 
votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2011,  o  qual  foi 
aprovado. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 21/2011, que requer informações quanto à concessão 
do transporte público em nosso Município. De autoria da Bancada do 
PP. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação 
o Requerimento n° 21/2011, o qual foi aprovado.

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção de 
Pesar  n°  08/2011,  que manifesta  pesar  pelo  falecimento de Ivo Leal 
Ledoux,  agricultor  do  município  de  Itapoá.  De  autoria  de  todos  os 
vereadores.  Em  discussão  a  moção.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação a Moção de Pesar n° 08/2011, a qual foi  aprovada. Convida 
Senhor Vanildo para receber das mãos do Vereador Izaque a referida 
Moção de Pesar.

6. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 98/2011, que indica que seja regulamentada a tabela de preços ao 
serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel – táxi. De 
autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  OSNI  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  recolocação  das  lombadas  na 
Rua da E. M. E. F. Monteiro Lobato. Indica que o Executivo Municipal, 
através  da  secretaria  competente,  providencie  a  instalação  de  três 
luminárias  na  Rua  170,  na  Barra  do  Saí.  VEREADOR  VALDECIR 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
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providencie a extensão de rede de baixa tensão na Avenida Paraná. 
Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  a  instalação  de  iluminação pública  na  Rua Itaiópolis,  no 
balneário Santa Clara. VEREADOR MARCELO indica que o Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie a fiscalização 
das  ruas  540  e  550,  já  que  estão  jogando  entulhos  nestas  ruas. 
VEREADOR JEFERSON indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente, providencie a instalação de uma academia ao 
ar livre no Pontal, próximo à Acopof.  

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR OSNI  agradece  ao  Sr.  Elói  pelo  pronto  atendimento  às 
suas  solicitações.  Comenta  que  nos  próximos  dias  serão  feitas  as 
reformas  da  Escola  do  Pontal.  Comenta  que  foi  comemorado  o 
centenário das Igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. VEREADORA 
MÁRCIA parabeniza o Porto pelo início dos trabalhos, que aconteceu 
na  última  quinta-feira.  Diz  que  está  indignada  com  o  Governo  do 
Estado, por ainda não ter chegado a um acordo com os professores da 
rede  estadual  de  ensino.  Afirma  que  essa  falta  de  acordo  está 
prejudicando os alunos.  VEREADOR JEFERSON parabeniza a APAE 
pela aquisição da nova van para o transporte dos alunos. VEREADOR 
DANIEL diz  que  esta  Casa  demonstrou  maturidade  política  na 
aprovação  do  projeto  de  lei  n°  15/2011,  que  autoriza  o  Executivo  a 
fazer um empréstimo junto ao BADESC. Lembra que na última quinta-
feira  atracou  o  primeiro  navio  no  Porto  Itapoá,  e  que  nesta  ocasião 
recebeu,  representando  a  Câmara,  uma  placa  de  homenagem  da 
empresa  em  reconhecimento  aos  serviços  prestados  pelo  Poder 
Legislativo. VEREADOR MARCELO solicita que se oficie a Agência do 
Banco do Brasil  solicitando que o caixa eletrônico funcione até mais 
tarde. Diz que o Legislativo está sendo bem coerente na votação dos 
projetos,  visando  o  desenvolvimento  do  Município.  Diz  que  acredita 
que o Executivo deveria fazer uma revisão geral desde a Barra do Saí 
até o Pontal verificando todas as lâmpadas que estão queimadas, para 
fazer  a  troca.  VEREADOR  IZAQUE comenta  sobre  o  início  da 
atividades  do  Porto  Itapoá.  Diz  que  poucas  pessoas  tem noção dos 
benefícios que o porto trará a Itapoá. Comenta que antes de iniciarem 
as  obras  os  jovens  do  Município  precisavam sair  daqui  para  buscar 
emprego  em outra  cidade  e  que  a  partir  de  agora  Itapoá  oferecerá 
emprego aos seus munícipes. VEREADOR VALDECIR diz que repudia 
as  pessoas  que  estão  se  aproveitando  de  doentes  para  ganhar 
dinheiro, no sistema de saúde de Sorocaba.

9. ENCERRAMENTO:
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h07min, 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, 20 de junho de 2011.
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