
ATA Nº 129/11 DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 29 DE AGOSTO DE 2011.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2011, às 19h12min, sob a Presidência 
do  seu  titular,  o  Vereador Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se  a  27ª  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° 128/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 128/2011. Distribui o parecer do Tribunal de Contas, 
em ralação às contas do Prefeito de 2009, à Comissão de Orçamento e Finanças 
para que emitam parecer. 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura 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. VEREADOR JOAREZ apresenta 
duas emendas ao Projeto de Lei n° 32/2011. PRESIDENTE solicita à Secretária 
que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Modificativa  n°  03/2011,  que  modifica  a 
redação do inciso II do Projeto de Lei n° 32/2011 e da Emenda modificativa n° 
04/2011, que modifica do art.  5° do Projeto de Lei n° 32/2011. Encaminha as 
Emendas n° 03/2011 e n° 04/2011 ao Projeto de Lei n° 32/2011 às Comissões 
Permanentes  da  Casa,  para  que  emitam  parecer.  PRESIDENTE 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.  VEREADOR  MARCELO solicita  vistas  ao  projeto.  PRESIDENTE 
concede vistas ao Projeto de Lei n° 27/2011. 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. VEREADOR MARCELO propõe emenda aumentando a estimativa 
de  arrecadação  de  5%  para  10%.  VEREADOR  VALDECIR propõe  duas 
emendas,  uma  para  construção  de  um  posto  de  saúde  e  outra  para  a 
construção de uma escola no Balneário Palmeiras. PRESIDENTE encaminha às 
propostas  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  n°.  28/2011  às  Comissões 
Permanentes  da  Casa,  para  que  emitam parecer.   Solicita  à  Secretária que 
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  29/2011,  oriundo  do  Legislativo,  que 
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altera a Lei Municipal n° 110/95, que dispõe sobre o serviço de táxi no município 
de  Itapoá  e  dá  outras  providências.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão.  Em  segunda  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 discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o projeto 
de Lei n° 31/2011, o qual foi aprovado. 

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR VALDECIR indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie que todas as linhas dos ônibus coletivos do Município 
passem em frente ao Pronto Atendimento 24H, na Rua Mariana Michels Borges, 
contemplando,  inclusive,  a  nova  sede  da  Prefeitura  Municipal,  o  Fórum  e  a 
futura  sede  da  Câmara  Municipal.  VEREADOR  CALDEIRA indica  que  o 
Executivo Municipal, através da secretaria competente, providencie a instalação 
de uma lombada entre as Ruas 640 e 650. Indica,  também, que o Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, promova o desfile cívico com os 
alunos da rede municipal em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. 
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie a instalação de uma placa de sinalização de trânsito 
no  cruzamento  da  Rua  Leonidas  Pommer,  no  encontro  com  o  asfalto,  para 
identificar  a  preferencial.  VEREADOR  JEFERSON  indica  que  o  Executivo 
Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  o  manilhamento  da 
rua 1080, no cruzamento com o Rio Medanha. VEREADOR DANIEL indica que 
o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  a 
construção de uma rotatória no cruzamento da Rua José da Silva Pacheco com 
a Celso Ramos, e outra no cruzamento da Avenida do Príncipe com a Avenida 
André Rodrigues de Freitas. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CALDEIRA parabeniza o time de futebol Estrela Azul pela vitória 
no  campeonato  municipal.  Solicita  que  se  oficie  o  Deputado  Mauro  Mariani, 
solicitando que ele estude se há a possibilidade de ele apresentar uma emenda 
para aumentar o valor máximo para compras sem licitação na Lei n°. 8.666/93. 
VEREADOR MARCELO diz que o prazo para análise da LDO é curto e que o 
Executivo mandou o projeto atrasado. Diz que espera que a sua proposta de 
emenda aumentando a estimativa de arrecadação seja aprovada. Parabeniza o 
time  Estrela  Azul  pela  vitória  no  campeonato.  VEREADOR  JEFERSON 
parabeniza  o  Vereador  Caldeira  pela  indicação  que  trata  do  desfile  cívico. 
Comenta que na última terça-feira aconteceu a audiência pública no Balneário 
São José, para tratar da legalização do loteamento. Diz que a Associação dos 
Moradores do São José II  irá contratar uma empresa de topografia, que será 
paga pelos  moradores.  Lembra  que  a  Promotora  se  comprometeu  em tentar 
liberar  os  serviços  essenciais  assim  que  a  empresa  termine  os  estudos  de 
topografia.  Parabeniza  a  APAE  pela  semana  de  eventos  que  promoveu. 
VEREADOR  VALDECIR parabeniza  toda  a  organização  do  Campeonato 
Municipal.  Diz  que  visitou  os  moradores  do  Saí  Mirim  e  constatou  que  a 
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promessa de ajudar os agricultores a legalizar suas terras,  feita pelo Estado, 
não foi cumprida.  VEREADOR DANIEL lembra que o Secretário de Agricultura 
do Estado se comprometeu em fazer uma reunião em Joinville para deliberar 
todos os projetos de agricultura  da região,  e que nesta  reunião seria  visto o 
problema  da  regularização  das  terras  dos  agricultores.  Diz  que  irá  oficiar  o 
Secretário  questionando o  motivo  de  não  ter  sido  feita  tal  reunião,  já  que  o 
prazo que o Secretário deu já passou. VEREADOR VALDECIR comenta que o 
engenheiro da Fortunato afirmou, em reunião com os vereadores, que o Estado 
iria indenizar todos os proprietários que foram prejudicados com a construção 
da SC-415 e que 80% dessas pessoas ainda não foi indenizada. Solicita que se 
oficie  o  Engenheiro  da  Fortunato  para  que  dê  um  parecer  em  relação  às 
indenizações.  PRESIDENTE  diz  que  irá  oficiar  o  Deinfra,  que  é  o  órgão 
competente. VEREADOR JOAREZ solicita que se oficie, em nome da bancada 
do  PMDB,  a  Comissão  de  Orçamento  para  que  deixem  previsto  na  LDO  a 
pavimentação do trecho do Balneário Rosa dos Ventos e o trecho do Conjunto 
Bamerindos até a Avenida José Alves, e também a previsão de R$ 300.000,00 
para  capacitação  dos  professores  da  rede  municipal  de  ensino,  mais  R$ 
200.000,00 para a Secretaria de Esportes. 
 
6. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h08min, 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, 29 de agosto de 2011.
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