
ATA Nº 127/11 DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 15 DE AGOSTO DE 2011.

Aos quinze dias do mês de agosto de 2011, às 19h11min, sob a Presidência do seu 
titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 25ª 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° 125/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 125/2011, a qual foi aprovada, com ausência do 
Vereador Osni. Solicita à Secretária que proceda à leitura das correspondências. 
VEREADOR  IZAQUE  solicita  que  o  Projeto  de  Lei  n°.  32/2011,  oriundo  do 
Executivo, o qual foi protocolado na Casa na data de hoje, dê entrada na pauta 
desta  reunião.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Izaque, o qual foi aprovado, com dois votos contrários.

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura do  Projeto de Lei n°. 
32/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
aderir  ao  Programa Badesc  Cidades  e  tomar  empréstimo junto  ao  Badesc  – 
Agência  de  Fomento  de  Santa  Catarina,  e  dá  outras  providências.  Após, 
distribui o referido projeto às Comissões Permanentes, em regime de urgência.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura do  Requerimento n°. 
24/2011,  que  requer  informações  quanto  as  compras  procedidas  com  a 
Panificadora e Confeitaria Maikon (CNPJ 00965187000186), desde o dia 1° de 
janeiro  de  2009  até  a  presente  data.  De  autoria  da  Bancada  do  PP.  Em 
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento 
n°.  23/2011,  o  qual  foi  aprovado  com  dois  votos  contrários  e  ausência  do 
Vereador Osni.

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção n°. 10/2011, 
que congratula a professora da rede municipal de ensino Cátia Eliane Nicolachik 
pelo triunfo no Prêmio Victor Civita Educador Nota 10. De autoria de todos os 
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vereadores.  Em  discussão  a  moção.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a 
Moção n°. 10/2011, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Osni.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n°. 
128/2011, que indica que seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Dr. 
João Colin e da rua 610, no Balneário Cambijú. De autoria do Vereador Jeferson 
Rubens Garcia; e da Indicação n°. 129/2011, que indica que seja providenciada 
colocação de passarela (deck de madeira)  no calçadão do Balneário  Rainha, 
bem como instalação de chuveiro nas imediações do Hotel Rainha. De autoria 
do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL  indica que o Executivo Municipal,  através da secretaria 
competente,  providencie,  com  a  máxima  urgência,  a  manutenção  da  Rua 
Tecelão, no Bairro São José I.  VEREADOR MARCELO indica que o Executivo 
Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  uma  forma  de 
drenagem dos asfaltos que estão sendo construídos.  VEREADOR CALDEIRA 
indica que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, providencie 
a manutenção da Rua Tecelão, na esquina com a rua 780, bem como a limpeza 
dos valos. Ainda, indica o asfaltamento da Rua da Graça. VEREADOR MÁRCIA 
indica que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, providencie 
o asfaltamento do término da Rua João Horário Vieira, após o cruzamento com 
a  Rua  João  Batista  Velém.  VEREADOR JEFERSON  indica  que  o  Executivo 
Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  a  instalação  de 
redutores de velocidade na Avenida Doutora Zilda Arns Neumann, bem como na 
Rua 860.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON comenta sobre o Projeto de Lei n°. 32/2011, acerca do 
Badesc,  o  qual  deu  entrada  na  Casa  nesta  reunião.  Diz  que  havia  sido 
aprovado  um  projeto  de  lei  com  o  mesmo  objeto,  mas  que  por  conta  de 
burocracias  o  Executivo  teve  que  enviar  um  novo  projeto.  Relata  sobre  as 
subvenções que estão vindo para as associações do Município.  VEREADOR 
MARCELO comenta sobre o projeto do lei que autoriza o empréstimo junto ao 
Badesc.  Diz  que,  segundo  ofício  enviado  por  e-mail  ao  Poder  Executivo,  a 
alteração prevista é somente para a substituição da compra de mobiliário para 
desenvolvimento  institucional.  Faz  a  leitura  da  última  parte  do  citado  ofício, 
onde diz que no documento enviado pela Prefeitura consta obra a ser realizada 
somente na Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas, e não nas demais vias. 
Diz que quer acreditar que este equívoco tenha sido gerado por desatenção e 
não  por  má-fé,  uma  vez  que  a  substituição  dos  bloquetes  do  calçadão  não 
consta no documento enviado ao Badesc. Relata que fica feliz quando vê que 
uma  indicação,  depois  de  meses,  foi  finalmente  cumprida.  VEREADOR 
CALDEIRA comenta sobre a empresa CTBA, a qual prestou serviços ao Porto à 
época  de  sua  construção  e  contraiu  dívidas  com  alguns  empresários  do 
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Município.  Solicita  seja  oficiado  o  Porto  Itapoá  para  que  este  informe  os 
contatos  que  possui  com a citada  empresa.  Comenta  sobre  o  problema que 
ocorre na Rua Tecelão, o qual gerou indicação por parte dos vereadores. Diz 
que a Prefeitura deveria resolver com mais agilidade estes pequenos consertos.  
VEREADOR  DANIEL  acredita  que  o  Executivo  deve  dividir  o  Município  em 
setores para que cada setor tenha sua própria máquina e, assim, possa fazer as 
manutenções  necessárias  nas  malhas  viárias.  VEREADOR  CALDEIRA 
comenta sobre o Baile da Família, o qual foi muito bom. Relata que foi à Fatma 
ver a questão da licença para abertura do canal da Barra do Saí. Fala sobre o 
processo de regularização da Gleba.  Solicita  seja oficiada a Fatma para que 
agilize o referido processo. Comenta sobre o campeonato municipal de futebol.  
Por fim, convida todos para participarem da audiência pública da LDO 2012, a 
qual será realizada na próxima quinta-feira, às 19 horas.
 
8. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h25min, 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, 15 de agosto 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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