
ATA Nº 131/11 DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 05 DE SETEMBRO DE 2011.

Aos  cinco  dias  do  mês  de  setembro  de  2011,  às  19h00min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
28ª 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°  129/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 129/2011. Em discussão a Ata 
Extraordinária  n°  130/2011.  Encerrada  a  discussão.  Em votação  a  Ata 
Extraordinária n° 130/2011. Solicita  à Secretária que proceda à leitura 
das correspondências.

2. ORDEM DO DIA:
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 dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca 
em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Marcelo,  o  qual  foi 
aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura da ementa Projeto 
de  Lei  n°  27/2011,  bem  como  do  Relatório  de  Vistas  do  Vereador 
Joarez. Em discussão o projeto. VEREADOR MARCELO diz que pediu 
vistas ao projeto, na semana passada, porque acreditou que a previsão 
de 5% estava subestimada. Diz que está aprovando a alteração no PPA 
bastante  descontente,  já  que  não  pôde  fazer  nenhuma alteração  no 
projeto.  Se  declara  indignado  pelo  prazo  do  encaminhamento  do 
projeto pelo Executivo.  Diz também que pela data que o projeto deu 
entrada  na  Casa,  deveriam  ter  sido  feitas  reuniões  extraordinárias. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto 
de  Lei  n°  27/2011,  o  qual  foi  aprovado.  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 
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para  2012,  e  dá  outras  providências.  VEREADOR  IZAQUE solicita 
dispensa da leitura do projeto.  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  n° 
28/2011,  bem como do  Relatório  de  Vistas  do  Vereador  Joarez.  Em 
discussão  o  projeto.  VEREADOR  MARCELO solicita  que  se  faça  a 
leitura do parecer contrário da Comissão de Orçamento e Finanças às 
emendas propostas a este projeto, e que se registre que a reunião da 
Comissão  de  Orçamento  se  reuniu  separadamente  das  outras 
Comissões Permanentes da Casa.  PRESIDENTE solicita  à Secretária 
que  proceda  à  leitura  do  parecer  da  Comissão  de  Orçamento  e 
Finanças  às  emendas  propostas  para  o  Projeto  de  Lei  n°  28/2011. 
Ainda, solicita que seja feita a leitura do parecer jurídico da Casa às 
emendas propostas. Em discussão o projeto.  VEREADOR MARCELO 
diz que só é favorável a este projeto tendo em vista os problemas de 
tramitação que tal projeto, por ser de ordem orçamentária, pode causar 
ao  Legislativo.  Diz  que  o  orçamento  previsto  está  sendo  calculado 
sobre o orçamento de 2010 e não no de 2011. Lembra que o Poder 
Executivo pode suplementar 20% da orçamento previsto por decreto. 
Lembra que este projeto entrou na Casa no dia 15 de julho,  não foi 
distribuído às Comissões porque os vereadores estavam em recesso, 
somente  no  dia  18  de  agosto  foi  feita  audiência  pública  e  dia  19, 
ignorando o Regimento Interno, foi  feita uma reunião das Comissões 
Permanentes,  na  qual  foi  dado  parecer  ao  projeto.  VEREADOR 
IZAQUE esclarece  que  a  metodologia  adotada  pelo  Executivo  para 
elaboração  deste  projeto  esta  em  conformidade  com  a  metodologia 
aprovada  pelo  Tribunal  de  Contas.  Diz  que  a  previsão  foi  feita  com 
base  no  orçamento  de  2010,  considerando  o  índice  de  crescimento 
previsto a nível nacional e pelo Ministério de Fazenda, que é de 5% 
para  2011  e  5%  para  2012,  portanto,  já  está  previsto  10%  de 
crescimento. Esclarece que existe uma metodologia para o cálculo da 
previsão e várias receitas estão vinculadas ao volume de repasses e 
convênios e que não sofrem alteração, independente do crescimento 
do País, por isso não se pode simplesmente aplicar um aumento de 5% 
linear.  PRESIDENTE encerrada a  discussão.  Em segunda votação o 
Projeto  de  Lei  n°  28/2011,  o  qual  foi  aprovado.  VEREADOR  OSNI 
solicita  que  se  convoque uma reunião extraordinária  para  a  próxima 
quinta-feira  para  discutir  o  projeto  do  Badesc.  Diz  que  estava 
encabeçando  um  abaixo  assinado  solicitando  o  asfaltamento  da  Av. 
Ana Maria Rodrigues de Freitas mas que quando o projeto do Badesc 
deu entrada na Casa, solicitou aos moradores que esperassem, já que 
o projeto prevê tal pavimentação.  PRESIDENTE esclarece que existe 
uma emenda sugerida ao projeto e que antes de o projeto ser votado a 
emenda deve ser  deliberada.  Deixa claro  que em momento algum a 
Câmara travou nenhum projeto na Casa e que este projeto é de grande 
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relevância para o Município. Lembra que o projeto foi protocolado na 
Casa no dia 15 de agosto, que foi acatado o regime de urgência e que 
o Plenário tem 40 dias para deliberar o projeto.  VEREADOR JOAREZ 
deixa  claro  que  o  PMDB  não  é  contrário  ao  projeto,  mas  que  na 
próxima quinta-feira a bancada do PMDB irá se reunir para discutir o 
voto para tal  projeto.  Sugere que se faça uma reunião extraordinária 
logo após a presente reunião para a votação da emenda sugerida ao 
Projeto de Lei n° 32/2011. VEREADOR IZAQUE concorda em se fazer 
uma  reunião  extraordinária  após  a  presente  reunião.  VEREADOR 
MARCELO também concorda que se faça uma reunião extraordinária 
após a presente reunião. VEREADORA MÁRCIA sugere que se faça a 
reunião extraordinária  na quinta-feira  para votação da emenda e em 
seguida a deliberação do projeto.  PRESIDENTE esclarece que como 
não  existiu  unanimidade  do  Plenário  para  a  extraordinária  logo  em 
seguida e, sabendo da reunião do PMDB na quinta-feira, convoca uma 
reunião  extraordinária  para  sexta-feira.  VEREADOR  MARCELO 
concorda que se faça uma reunião extraordinária na sexta-feira para 
discussão da emenda e sugere que deixe o projeto para ser deliberado 
na reunião ordinária da próxima segunda-feira, a fim de se cumprir os 
prazos regimentais e para que não deixe margem para que ninguém 
diga que o projeto foi votado de forma irregular. PRESIDENTE convoca 
os vereadores para uma reunião extraordinária na próxima sexta-feira, 
às 9h, para deliberar a Emenda Modificativa n° 03/2011 ao Projeto de 
Lei n° 32/2011.

3. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CALDEIRA comenta que existem outras linhas de crédito 
com taxas de juros menores que a do Badesc. Diz que há muitos anos 
não se faz desfile cívico em comemoração ao dia da Pátria. Diz que 
espera  que  no  próximo  ano  seja  feito  tal  desfile.  VEREADOR 
MARCELO comenta que fazer uma audiência pública na sexta-feira, às 
9h30min,  no  meio  do  feriado,  não  é  dar  oportunidade  para  a 
participação  popular.  Diz  que  tem outras  instituições  que  dizem que 
tem índices de juros baixos,  mas que na realidade quando passa de 
um milhão não emprestam o dinheiro.  VEREADOR IZAQUE esclarece 
que  o  Badesc  traz  benefícios  e  vantagens  principalmente  para 
pequenos municípios. Diz que o projeto Badesc Cidades atende 100% 
a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Comenta  que  foi  recebido  um 
informativo da Amunesc prestando contas da atual situação a partir das 
mudanças  implementadas  pelo  Prefeito  Ervino  e  que  recuperaram a 
Associação.  Lembra  que  foi  concluída  a  sinalização  da  Av.  Celso 
Ramos.  Diz  que  infelizmente  o  sentimento  cívico  está  a  cada  ano 
desaparecendo. Comenta que a população do Município ultrapassou os 
15  mil  habitantes  e  que  para  a  próxima eleição  poderia  aumentar  o 
quadro de vereadores.  VEREADOR JOAREZ diz que o asfalto da Av. 
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Ana Maria Rodrigues de Freitas foi atrasado por três anos por culpa do 
atual prefeito, pois pelo Legislativo já teria sido feito no primeiro ano de 
mandato.  VEREADORA MÁRCIA parabeniza o Jornal Itapoá Notícias, 
que já está circulando pelo Município. Comunica que Itapoá participou 
do Moleque Bom de Bola e que a equipe feminina foi vice-campeã. Diz 
que esteve na SDR protocolando a solicitação de um convênio no valor 
de R$ 110.000,00 para a construção de nove postos salva-vidas. Diz 
que inicia-se a semana da Pátria e que depois de assistir a matéria dos 
dez anos dos atentados de 11 de setembro, é muito feliz e agradece 
por ser brasileira. Diz que se querem que as crianças sejam patriotas 
deve-se dar o exemplo. VEREADOR DANIEL comenta que Itapoá está 
crescendo e que deve-se semear o patriotismo com as crianças.  Diz 
que não se pode perder essa cultura. Diz que é favorável ao projeto do 
Badesc,  mas que se existem vereadores que tem dúvidas e  querem 
discutir  o  projeto,  esse  é  um  direito  do  vereador  e  será  atendido. 
VEREADORA MÁRCIA diz que dia 11 de setembro haverá o passeio 
ciclístico em homenagem à Independência.  
 
4. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h24min, 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, 05 de setembro 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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