
ATA Nº 122/11 DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 11 DE JULHO DE 2011.

Aos onze dias do mês de julho de 2011, às 19h00min, sob a Presidência do seu 
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 22ª 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° 121/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 121/2011, a qual foi aprovada, com ausência do 
Vereador  Joarez.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências. 

2. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n° 
112/2011, que indica que seja providenciado o ensaibramento do pátio interno 
da Escola Monteiro Lobato, no Samambaial, de autoria do Vereador Osni Ocker; 
Indicação n° 113/2011, que indica que seja providenciada a extensão de rede 
de iluminação pública na Rua 120, em frente à casa n° 197, na Barra do Saí, de 
autoria da Bancada do PMDB; e Indicação n° 114/2011, que indica o envio de 
pleito  à  SDR  –  Joinville  solicitando  recursos  para  a  pavimentação  dos  780 
metros  restantes  da  Rodovia  Costa  do  Encanto,  no  trecho  localizado  no 
Balneário Itamar, também de autoria da Bancada do PMDB.

3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MÁRCIA indica que o Executivo Municipal,  através da secretaria 
competente,  providencie  a  troca  do  poste  que  está  quebrado e  escorado no 
Balneário Palmeiras, na Avenida Beira Mar. VEREADOR JOAREZ indica que o 
Executivo Municipal, através da secretaria competente, providencie a abertura 
da Rua 950, em Itapema do Norte.  VEREADOR OSNI  indica que o Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie a construção de uma 
lombada  em  frente  à  Igreja  Assembleia  de  Deus,  na  Figueira.  VEREADOR 
JEFERSON  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a abertura da Rua Corvina, no sentido à nova sede da 
Prefeitura. 
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4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE comenta que no início do ano foi aprovado um projeto de 
lei  autorizando o Executivo a firmar  convênio com a Associação de Proteção 
aos Animais. Diz que visitou tal associação, a qual esta instalada no Balneário 
Paese, e que não tem como manter a Associação nesta localidade, já que os 
cães  fazem muito  barulho,  sujeira  e  o  local  é  muito  pequeno para  abrigar  a 
quantidade  de  animais.  Comenta  que  deve-se  entrar  em  contato  com  o 
Executivo  para  analisar  a  possibilidade  de  mudar  a  sede  da  Associação. 
VEREADOR OSNI comenta que foi procurado por um casal que queria adotar 
um animal. Diz que ele indicou a referida Associação e que o casal adotou um 
cachorro, mas que reclamaram das instalações do abrigo. VEREADOR IZAQUE 
diz  que  deve-se  dar  uma  destinação  aos  animais,  promovendo  feiras  de 
doação. VEREADOR DANIEL diz que essa é uma questão de saúde pública, e 
que se o Poder Público Municipal não tomar frente e der auxílio com técnicos da 
área, não irá resolver a situação. VEREADOR IZAQUE diz que se houver uma 
inspeção da Vigilância  Sanitária  o  local  será  interditado na hora.  Diz  que no 
final  de  semana  verificou  que  existe  uma  grande  quantidade  de  animais  de 
grande porte soltos pelas ruas, gerando riscos de acidentes. Diz que deve-se 
acionar o Executivo para que tome uma providência.  VEREADOR DANIEL diz 
que mandará um ofício para o Executivo, para que se manifeste a respeito de 
tais animais. VEREADOR MARCELO comenta que mesmo com a instalação do 
Porto,  Itapoá  está  perdendo  para  Garuva.  Esclarece  que,  enquanto  Garuva 
conseguiu  um investimento de um milhão,  trezentos e  trinta  mil  reais  para a 
construção de uma creche e quatrocentos e noventa mil para a construção de 
uma quadra de esportes, Itapoá recebeu a resposta do Governo dizendo que 
não tem dinheiro, porque não se conseguiu levantar um terreno de 60 X 70. Diz 
que os outros um milhão e trezentos mil  para o desassoreamento do Rio Saí 
Mirim, solicitados há mais de dois anos, veio com a mesma resposta. Diz que 
não  existe  isonomia  no  Governo  Federal  e  que  isso  deve  ser  porque  o 
Governador  é  do  partido  de  oposição  ao  Governo  Federal.  Lembra  que  os 
vereadores  aprovaram  um  projeto  de  lei  autorizando  o  Executivo  a  fazer  o 
empréstimo junto ao BADESC e que todos os vereadores reivindicaram a troca 
dos  paralelepípedos  da  Avenida  Brasil,  mas  que  um  jornal  ignorou  isso  e 
divulgou que tal reivindicação foi feita pelo Presidente da Câmara e pelo líder 
de Governo. Lembra que fez um requerimento solicitando informações acerca 
do transporte coletivo, no dia 22 de junho, e até hoje não chegou a resposta. 
Diz que provavelmente a resposta só virá após o recesso da Câmara. Afirma 
que quando se coloca uma noticia no jornal deve se ouvir os dois lados. Relata 
que na Coluna “No bico do Urubuzão” foi divulgado que o ex-prefeito, o Senho 
Ademar  Ribas  do  Valle,  foi  condenado  por  improbabilidade  administrativa. 
Esclarece que primeiramente o correto é improbidade e não improbabilidade. 
Diz que nessa notícia diz que o ex-prefeito forjou o arrendamento de um posto 
de combustível e comprou combustível para a Prefeitura enquanto era Prefeito.  
Questiona  o  que  se  diz  sobre  o  atual  vice-prefeito,  que  vendeu  pão  para  a 
Prefeitura e forjou uma separação. Diz que querem que se use dois pesos e 
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duas medidas. Lembra que o processo do vice-prefeito está parado desde dia 
21 de junho no  Tribunal  de Justiça.  Lamenta que  nem todos tem acesso ao 
Tribunal  de  Justiça  para  verificar  as  informações.  Diz  que  infelizmente  a 
imprensa esta  começando a  fazer  política,  a  ocultar  quando não interessa e 
divulgar  quando  interessa.  Esclarece  que  se  informou  com  a  Secretária  da 
Secretaria de Educação e que a mesma não tem envolvimento com a rifa para a 
construção  do  muro,  visto  que  essa  rifa  é  uma  iniciativa  da  comunidade. 
VEREADOR JEFERSON comenta sobre a matéria que foi  divulgada sobre a 
poda química. Diz que Itapoá é um município novo e que tem muitos problemas 
com  valas.  Esclarece  que  o  Secretário  de  Obras  fez  uma  solicitação  de 
dispensa de licença ambiental para realizar a capina química nas margens da 
estrada rural do Município. Diz que existe uma lei estadual que proíba a capina 
química, mas que não proíbe tal capina em área rural. VEREADOR IZAQUE diz 
que   essa  capina  é  feita  nas  áreas  que  possuem  braquiara.  Diz  que  se  o 
produto não afeta a saúde humana nem os animais,  não vê problema nesse 
procedimento.  VEREADOR JEFERSON diz que a bancada do PMDB oficiou o 
Secretário Valdir Cobalchini sobre a situação do acesso ao Porto pela Costa do 
Encanto.  VEREADOR DANIEL diz que participou da última reunião da SDR e 
nesta reunião deixou claro que se não houver a descentralização do orçamento 
não adianta aprovar o pleito. Diz que o pleito para a Costa do Encanto já foi 
aprovado,  mas  que  o  orçamento  ainda  esta  em  Florianópolis.  VEREADOR 
JEFERSON Parabeniza os organizadores pela 11ª Festa das Nações. 
 
5. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h49min, 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, 11 de julho de 2011.

        

                  Daniel Silvano Weber                                   Osni Ocker    
                        Presidente                                           Vice- Presidente    

     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
  

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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