
ATA Nº 121/11 DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 04 DE JULHO DE 2011.

Aos quatro dias do mês de julho de 2011, às 19h01min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 21ª 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°  120/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 120/2011, 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°  26/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. 
VEREADOR JOAREZ solicita dispensa da leitura do Projeto de Lei n° 
26/2011 e do Projeto de Decreto n° 02/2011. PRESIDENTE coloca em 
deliberação o requerimento do Vereador Joarez,  o qual foi  aprovado. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei 
n°  26/2011.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes da  Casa,  em regime de urgência.  Solicita  à  Secretária 
que  proceda à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Decreto  n°  02/2011, 
oriundo do Legislativo,  que dispõe sobre a aprovação das contas do 
município de Itapoá/SC relativas ao exercício de 2008. 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 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 
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dá  outras  providências.  VEREADOR  IZAQUE solicita  dispensa  da 
leitura  do  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2011.  PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque, o qual foi 
aprovado.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do 
Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2011.  Em  segunda  discussão  o 
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda 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° 22/2011, que requer seja estudada a viabilidade para 
a elaboração de projeto de engenharia de tráfego rodoviário embasado 
em  levantamento  quantitativo,  com  o  objetivo  de  verificar  a 
possibilidade  e  a  real  necessidade  de  aquisição  e  instalação  de 
semáforos na cidade. De autoria da Bancada do PMDB. Em discussão 
o requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento 
n° 22/2011, o qual foi aprovado.

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção de 
Apoio n° 09/2011, que manifesta apoio à construção do “Contorno de 
Garuva”. De autoria de todos os vereadores. Em discussão a moção. 
Encerrada a discussão. Em votação a Moção de Apoio n° 09/2011, a 
qual foi aprovada. 

6. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 105/2011, que indica a desapropriação da área entre a quadra 82 da 
Gleba e o Rio Mendanha, para a transferência do Mercado do Peixe, 
de autoria do Vereador José Maria Caldeira; da Indicação n° 106/2011, 
que  indica  a  colocação  de  um poste  com luminárias  tipo  pétala  em 
frente  à  Igreja  Matriz,  no  bairro  Itapema  do  Norte,  de  autoria  do 
Vereador Daniel Silvano Weber; da Indicação n° 107/2011, que indica a 
colocação de um poste com luminárias tipo pétala no parque público 
em  frente  ao  Loteamento  South  Beach,  de  autoria  da  Bancada  do 
PMDB;  da  Indicação  n°  108/2011,  que  indica  que,  após  estudos  de 
engenharia de tráfego, seja providenciada a instalação de semáforos 
nos  cruzamentos  da  Avenida  do  Príncipe  com  a  Avenida  André 
Rodrigues de Freitas,  bem como da Avenida José da Silva  Pacheco 
com a Avenida Celso Ramos, de autoria da Bancada do PMDB; e da 
Indicação n° 109/2011, que indica o ensaibramento da Avenida José da 
Silva Pacheco, na extensão que se inicia na esquina da Avenida Celso 
Ramos e finda defronte à Escola Municipal Claiton Hermes, de autoria 
da Bancada do PMDB. PRESIDENTE diz que o Vereador Osni solicitou 
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que todos os vereadores assinem a indicação n° 108/2011. Coloca em 
deliberação a solicitação do Vereador Osni, a qual foi aprovada. 

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  OSNI  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  das  luminárias  da 
orla  marítima,  próximo  à  Colônia  dos  Pescadores.  VEREADOR 
JOAREZ  indica que o Legislativo Municipal estude a possibilidade da 
criação de uma Comissão Especial para acompanhamento das obras 
que  estão  sendo  executadas  no  Município.  VEREADOR  CALDEIRA 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a manutenção do final da Rua da Graça. 

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR comenta que a tela da Escola Claiton Hermes 
está com defeito e precisa ser consertada. Comenta que o atendimento 
médico de plantão está muito ruim. Solicita que se oficie a Secretaria 
de Saúde reclamando do atendimento do Plantão no P.A. VEREADOR 
CALDEIRA sugere que se oficie o Conselho de Medicina, reclamando 
do médico. PRESIDENTE solicita que se confeccione o ofício solicitado 
pelo  Vereador  Valdecir.  VEREADOR  CALDEIRA comenta  sobre  a 
situação dos pescadores do Pontal,  que não podem mais  pescar  na 
região devido à instalação do Porto. Solicita que se oficie a Secretaria 
de Assistência Social, para que faça um levantamento das famílias que 
estão sendo prejudicadas e as ajude de alguma forma. Convida a todos 
para a caminhada que o Posto de Saúde do Samambaial fará com a 
terceira idade no dia 29 deste mês. VEREADOR MARCELO lamenta 
que a licitação de concessão do serviço de saneamento básico está 
parada no Tribunal  de Justiça.  Comenta que a Polícia Civil  não está 
aceitando que os  comerciantes parcelem seu alvará.  Solicita  que  se 
oficie,  pela  Mesa  Diretora,  à  Polícia  Civil,  solicitado  informações  de 
quais critérios estão sendo utilizados para o fornecimento do alvará da 
Polícia  Civil  e  o  que  não está  sendo aceito.  Comenta  que  irá  até  a 
Escola  Claiton  para  verificar  se  é  verdade  que  os  alunos  estão 
vendendo rifas para arrecadar dinheiro para a construção do muro da 
escola. Diz que espera que isso seja apenas um boato, mas que se for  
verdade procurará a Justiça.  VEREADOR JEFERSON comenta sobre 
a licitação de concessão do serviço de saneamento básico, que está 
suspensa,  diz  que  é  muito  importante  a  fiscalização  do  Tribunal  de 
Contas.  Diz  que  está  feliz  por  ver  que  estão  começando  a  fazer  a 
reforma do Banco do Brasil.

9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
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e declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h29min, 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, 04 de julho de 2011.
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