
ATA Nº 128/11 DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 22 DE AGOSTO DE 2011.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2011, às 19h05min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
26ª 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 Extraordinária n° 126/2011. Encerrada 
a  discussão.  Em votação  a  Ata  Extraordinária  n°  126/2011,  a  qual  foi 
aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°  127/2011.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 127/2011, a qual foi aprovada.

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n° 01/2011, que modifica o inciso II do art. 2° do Projeto de 
Lei n° 32/2011, 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  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a 
Emenda Modificativa n° 01/2011 ao Projeto de Lei n° 32/2011, a qual 
foi  aprovada.  Solicita  à Secretária que proceda à leitura  da Emenda 
Modificativa n° 02/2011, que modifica o inciso III do art. 2° do Projeto 
de Lei  n° 32/2011. Em discussão a Emenda. Encerrada a discussão. 
Em votação a  Emenda Modificativa  n°  02/2011 ao Projeto  de Lei  n° 
32/2011, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do  Projeto  de  Lei  n°  27/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  os 
anexos  I,  II  e  III  da  Lei  Municipal  n°  229/2009,  que  dispõe  sobre  o 
Plano  Plurianual  do  município  de  Itapoá  para  o  período  de  2010  a 
2013.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  VEREADOR  MARCELO diz 
que, segundo os art. 66 e 67 do Regimento Interno, as Comissões não 
poderiam ter  se  reunido  extraordinariamente.  Portanto,  afirma  que  o 
Projeto de Lei n° 27/2011 e o Projeto de Lei n° 28/2011 não atendem 
às exigências do Regimento Interno e  não deveriam ter  parecer  das 
Comissões. Solicita que tais projetos sejam devolvidos às Comissões 
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para que possam ser discutidos novamente.  VEREADOR IZAQUE diz 
que,  considerando  que  o  projeto  já  está  em  discussão  e  que  a 
indignação  do  Vereador  Marcelo  deveria  se  dar  em  relação  à 
convocação  e  não  ao  ato  que  já  se  concretizou,  entende  que  está 
preclusa a manifestação do vereador.  PRESIDENTE diz  que como a 
maioria dos vereadores assinou os pareceres, não há motivo para não 
colocá-los nesta pauta. Diz que o Projeto de Lei n°. 27/2011 já está em 
discussão  e  deve  ser  votado.  VEREADOR  MARCELO diz  que  tem 
intenção  de  propor  uma  emenda  ao  projeto  e  que  se  sente 
desrespeitado  no  exercício  de  membro  da  Comissão  de  Legislação, 
Justiça e Redação Final. Diz que se manifestará para fazer valer seu 
direito  e  fazer  cumprir  a  legislação  municipal.  PRESIDENTE lembra 
que  o  projeto  irá  para  primeira  votação  e  ainda  cabe  a  qualquer 
vereador a proposição de emendas até a segunda votação. Encerrada 
a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 27/2011, o qual 
foi  aprovado  por  unanimidade.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à 
leitura do Projeto de Lei n° 28/2011, oriundo do Executivo, que dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2012, e 
dá outras providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a 
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 28/2011, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Lei n° 29/2011, oriundo do Legislativo, que altera a Lei 
Municipal n° 110/95, que dispõe sobre o serviço de táxi no município de 
Itapoá  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto. 
VEREADOR  JEFERSON diz  que  a  classe  dos  taxistas  solicitou  um 
prazo maior para se adequar à Lei, com relação às cores dos carros. 
VEREADOR IZAQUE diz que é favorável a esta prorrogação do prazo, 
mas que ficou sabendo que eles desejam retirar o quadriculado azul. 
Assim, acredita que os carros devem continuar a usar o quadriculado 
para  que  os  veículos  fiquem  bem  identificados.  PRESIDENTE 
encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n° 
29/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do  Projeto  de  Lei  n°  31/2011,  oriundo  do  Legislativo,  que  denomina 
nome  de  travessa:  “22  de  abril”.  Em  primeira  discussão  o  projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n° 
31/2011, o qual foi aprovado. 

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 135/2011, que indica que seja providenciada a limpeza da vegetação 
na superfície do leito do Rio Saí Mirim, na região da Vila Nazaré. De 
autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO  indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  a  limpeza  e  sinalização  da  Rua 
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Caracaxá, entre a Rua do P.A 24 horas e a Rua 860, nas proximidades 
da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Aiyrton  Senna. 
VEREADOR  IZAQUE  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie a notificação dos proprietários dos 
dois  lotes de esquina da Rua Miguel  Galhardi,  entre a Rua 800 e  a 
Avenida  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas,  dando  prazo  para  que 
providenciem a limpeza dos referidos imóveis, os quais estão cobertos 
pela braquiara. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  parabeniza  a  empresa  contratada  pelo  Porto 
para  pavimentar  as  ruas  no  Município,  a  qual  possui  uma  equipe 
brilhante e maquinário adequado, em oposição à empresa Fortunato, 
que esta pavimentado a SC-415. Sugere que no próximo ano se tenha 
na Casa um profissional  para assessorar  as Comissões no estudo e 
aprimoramento  das  leis  orçamentárias,  que  são  projetos  altamente 
complexos e exigem conhecimentos profundos.  VEREADOR DANIEL 
sugere  que  o  Executivo  Municipal,  quando  estiver  elaborando  tais 
projetos de lei, solicitem a presença do Legislativo e que os vereadores 
apresentem as emendas neste momento,  evitando a necessidade de 
fazer  alterações  durante  as  votações.  VEREADOR  CALDEIRA 
comenta que o  Campeonato Municipal  de Futebol  está  chegando ao 
fim  e  que  a  verba  destinada  para  tal  evento  não  será  suficiente. 
Convida a todos os vereadores para participarem da Assembleia Geral 
no  Balneário  São  José,  que  tratará  da  regularização  dos  terrenos. 
VEREADOR  MARCELO comenta  que  um  jornal  de  circulação  local 
divulgou que a etapa 1 dos asfaltamentos, que são as ciclovias da Av. 
Celso Ramos, já foi concluída. Porém, o referido trecho ainda está sem 
sinalização, portanto, não está pronto. Diz que está preocupado com o 
fato de não estar se fazendo a estrutura adequada, com as tubulações 
para o escoamento da água. Comenta que foi informado por meio de 
um membro do Concidade que o projeto de uso e ocupação do solo e o 
zoneamento ecológico econômico está  no Concidade e que já  estão 
detectando vários problemas.  Diz  que espera que tal  projeto não dê 
entrada na Câmara apenas no final do ano, para que se possa fazer 
um bom estudo do projeto,  afim de que não aconteça como no ano 
passado,  quando  o  projeto  foi  aprovado,  vetado  e  acatado  o  veto. 
Afirma que novamente o Executivo está subestimando a arrecadação 
do  Município.  VEREADOR  DANIEL comenta  que  no  último  final  de 
semana  houve  a  quinta  edição  da  Festa  do  Vizinho,  no  balneário 
Brasília. Diz que gostaria de ver esse tipo de evento em outros bairros 
da cidade. Parabeniza as equipes de futebol que estão participando do 
Campeonato Municipal. Diz que tem que se exigir que a Secretaria de 
Esportes  faça  uma  licitação  para  que  as  despesas  do  campeonato 
sejam totalmente cobertas com a verba do Executivo. Comenta sobre o 
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crescimento que o Município vem tendo nos últimos anos. Diz que os 
5% de margem que o Executivo está usando como crescimento para o 
próximo ano não pode ser aceito, e que o mínimo que se pode aceitar 
é  uma  margem  de  10%.  Propõe  que  as  Comissões  analisem  a 
possibilidade de fazer tal emenda. 
 
6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h31min, 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, 22 de agosto de 2011.
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