
ATA Nº 133/11 DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 12 DE SETEMBRO DE 2011.

Aos  doze  dias  do  mês  de  setembro  de  2011,  às  19h02min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
29ª 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°  131/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 131/2011, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n° 132/2011. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata  Extraordinária n° 132/2011, a qual foi aprovada. Solicita 
à Secretária que proceda à leitura das correspondências.

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  35/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. 
Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em 
regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Projeto  de  Lei  n°  36/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação 
de  dotação.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes, em regime de urgência.  VEREADOR IZAQUE solicita a 
retirada do Projeto de Lei Substitutivo n° 01/2011 ao Projeto de Lei n° 
23/2011,  que  concede  isenção  de  ISSQN  relativos  a  execução  de 
serviços  de  pavimentação  como  contrapartida  e  medidas 
compensatórias a serem implementadas na rota alternativa de tráfego 
autorizada pela Lei Municipal n° 345/2011, para que o projeto original 
retorne às Comissões para análise adequada. PRESIDENTE questiona 
os outros autores se concordam com a retirada do projeto. VEREADOR 
CALDEIRA concorda  com  a  retirada  do  projeto.  VEREADOR 
MARCELO é  favorável  à  retirada  do  referido  Projeto  de  Lei. 
PRESIDENTE retira o Projeto de Lei Substitutivo n° 01/2011 ao Projeto 
de Lei n° 23/2011 da pauta. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
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do Projeto  de  Lei  n°  34/2011,  oriundo  do  Legislativo,  que  denomina 
nome  de  via  pública:  “Rua  dos  Antúrios”.  Após,  distribui  o  referido 
projeto às Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da Redação 
Final  ao  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 única discussão a redação final. Encerrada a 
discussão.  Em única  votação  a  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  n° 
32/2011, a qual foi aprovada. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 25/2011, que requer informações quanto à aplicação 
da Lei n° 179/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manter a 
limpeza nos imóveis urbanos de Itapoá e dá outras providências.  De 
autoria  da  Bancada  do  PMDB.  Em  discussão  o  requerimento. 
Encerrada  a  discussão.  Em votação  o   Requerimento  n°  25/2011,  o 
qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  26/2011,  que  requer  que  o  Plenário  autorize  a 
concessão  de  palavra  livre  ao  Presidente  do  CDL,  o  Sr.  Conrado 
Schneider  Junior,  em  reunião  ordinária,  para  discorrer  acerca  do 
seguinte  tema:  pagamentos  de  impostos  pelos  comerciantes  da 
Cidade. De autoria do Vereador Daniel  Silvano Weber e do Vereador 
José  Maria  Caldeira.  Em  discussão  o  requerimento. VEREADOR 
MARCELO diz  que  não  vê  problema  em  conceder  a  palavra  ao 
Presidente  do  CDL,  mas  sugere  que  conste  o  tempo  concedido  e 
questiona  se  algum  vereador  irá  abrir  mão  da  palavra  no  Espaço 
Regimental.  Sugere  também  que  a  Procuradora  da  Casa  emita  um 
parecer para que não abra precedente. VEREADOR IZAQUE diz que o 
Vereador Marcelo foi feliz em suas colocações, visto que no passado já 
houveram experiências negativas com relação ao uso da Tribuna sem 
que a Câmara soubesse o que o orador iria falar. Sugere que seja feita 
uma reunião logo após a presente reunião ordinária e nessa reunião o 
Presidente da CDL poderia falar e poderia se fazer um debate, já que 
no Espaço Regimental não é permitida interação entre orador e outros 
munícipes e vereadores.  VEREADOR JOAREZ diz que só é favorável 
à abertura desse espaço para o Senhor Conrado falar porque já existe 
um  Projeto  de  Lei  sobre  o  ISS  tramitando  na  Casa.  PRESIDENTE 
solicita que a Comissão de Revisão do Regimento Interno inclua tais 
situações  no  Regimento  Interno.  VEREADOR  MARCELO diz  que  a 
preocupação em ceder espaço na Tribuna da Câmara a munícipes é 
que os vereadores possuem um código de ética, e tal  código não se 
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aplica aos munícipes em geral. VEREADOR CALDEIRA sugere que se 
inclua  o  tempo  máximo  de  cinco  minutos  de  concessão  da  palavra. 
PRESIDENTE concorda  com  o  Vereador  Caldeira.  VEREADOR 
JOAREZ comenta que o senhor Conrado diz que é candidato a Prefeito 
e de repente abrirá precedente para que todo candidato tenha espaço 
na Tribuna da Câmara.  VEREADOR OSNI concorda com o Vereador 
Izaque em fazer uma reunião após a reunião ordinária.  PRESIDENTE 
mantem o  requerimento  apenas inserindo  o  tempo máximo de  cinco 
minutos para o uso da Tribuna pelo Presidente do CDL. Encerrada a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°  26/2011,  o  qual  foi 
aprovado. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  144/2011,  que  indica  que  seja  providenciada  a  extensão  de  rede 
elétrica para fins de iluminação pública na Rua 290, fazendo esquina 
com a Rua Santa Catarina até a quadra 96, lote 37, na Barra do Saí, 
de  autoria  do  Vereador  Daniel  Silvano  Weber  e  da  Indicação  n° 
145/2011, que indica que seja providenciada a abertura de uma nova 
rua no Braço do Norte, de autoria da Bancada do PMDB.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie a iluminação da Avenida Brasil, no 
trecho entre o Restaurante Tikay e o Maresia.  VEREADORA MÁRCIA 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  a  manutenção  da  esquina  da  Avenida  Zilda  Arns  com a 
Avenida  Pérola  do  Atlântico.  VEREADOR  IZAQUE informa  que  tal 
manutenção foi feita nesta tarde. VEREADORA MÁRCIA  indica que o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
colocação  de  banheiros  químicos  quando  houver  algum  evento  no 
Município.  Indica  que  se  oficie  a  empresa  Águas  de  Itapoá 
questionando o que causou a falta de água no feriado e solicita que se 
tome  providência  para  que  tal  problema  não  ocorra  durante  os 
próximos  feriados,  bem  como  durante  a  temporada.  VEREADOR 
CALDEIRA  indica  que  se  confeccione  uma  Moção  de  Pesar  ao 
falecimento  do  Senhor  Ângelo  de  Souza.  VEREADOR  MARCELO 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a limpeza do terreno no final da Av. Zilda Arns com a Rua 
Leopoldo  Springer,  a  fim  de  dar  visibilidade  aos  motoristas. 
VEREADOR  DANIEL  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente,  providencie a construção de uma lombada ou 
de  uma faixa  de  pedestres  em frente  ao  Mercado  Tupã,  no  Centro. 
Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a manutenção da Rua 1800. 
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7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR comunica que a partir do dia 30 de setembro 
entrará  em  licença  por  30  dias  para  tratamento  de  saúde. 
PRESIDENTE  solicita que o Vereador Valdecir faça tal solicitação por 
requerimento,  para que fique documentado.  VEREADOR JEFERSON 
diz que os políticos precisam ter ética e cuidar com o que falam. Diz 
que ao contrário do que estão falando, não existe prazo para o projeto 
do Badesc.  VEREADOR DANIEL concorda com o Vereador Jeferson 
quanto ao prazo, lembra que o Executivo já poderia estar com a verba, 
já que o projeto não foi aprovado pelo Badesc por um erro do próprio 
Executivo,  que  mandou  projeto  para  financiamento  de  móveis  e  o 
Badesc  não  financia  móveis.  Salienta  que  em  momento  algum  a 
Câmara  “travou”  o  projeto.  VEREADOR  JEFERSON parabeniza  o 
Vereador Izaque pela indicação solicitando iluminação pública próximo 
ao Tikay. Comenta que ajudou o servidor que foi agredido na noite de 
sexta-feira,  próximo  a  este  local.  Comenta  sobre  o  acidente  que 
ocorreu no sábado, onde um veículo arrancou um poste. Parabeniza as 
escolas e a Fanfarra Municipal pelas apresentações da semana cívica. 
Lamenta o falecimento do Senhor Ângelo de Souza, que participou da 
emancipação do Município,  da Colônia dos Pescadores e sempre foi 
um  membro  ativo  da  comunidade.  Comenta  sobre  a  construção  do 
Centro de Convivência do Idoso, lembrando que a verba foi conseguida 
através do Deputado Mauro Mariani, assim como a verba para a Casa 
da  Cultura.  VEREADOR  MARCELO  comenta  que  iniciou  a 
pavimentação comunitária, que irá ficar muito bonito, mas que são os 
moradores que pagarão. Diz que os donos dos terrenos defronte com 
as  ruas  que  estão  sendo  pavimentadas  pelo  Porto  deveriam  pelo 
menos  manter  os  terrenos  limpos  e  murados,  já  que  não  estão 
pagando nada pelo asfalto. Diz que mesmo em um feriado pequeno, no 
meio  da  semana,  onde  não  tinha  muito  turista  no  Município,  faltou 
água, questionando, assim, como será na temporada, quando a Cidade 
estará  lotada.  VEREADOR  DANIEL diz  que  mais  uma  vez  os 
vereadores  demonstraram  maturidade  política,  quando  aprovaram  o 
projeto do Badesc. Diz que o fato de o projeto não ter sido aprovado 
logo  em  primeira  discussão  foi  um  fato  positivo  pois,  assim,  a 
comunidade  se  manifestou.  Diz  que  é  contra  o  local  onde  será 
construída a Casa de Cultura. Diz que se o atual prédio da Prefeitura 
for reformado poderá ser aproveitado para a Casa de Cultura e para a 
Biblioteca Municipal. Solicita que se oficie o Executivo para que analise 
a ideia de construir a Biblioteca e a Casa de Cultura no atual prédio da 
Prefeitura  Municipal.  VEREADOR CALDEIRA afirma que não dá pra 
esquecer dos pescadores do Pontal que foram prejudicados pelo Porto. 
Comenta que a intenção dos manifestos que os pescadores fizeram foi 
de  conscientizar  a  população  do  que  está  acontecendo.  Diz  que  o 
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Porto  poderia  pelo  menos  dar  emprego  para  esses  pescadores. 
VEREADOR  JEFERSON diz  que  aconteceram  várias  audiências 
públicas  antes  da  instalação  do  Porto  e  infelizmente  não  foram 
aproveitas  para  beneficiar  os  pescadores  de  alguma  forma. 
VEREADOR  DANIEL sugere  que  se  oficie  a  diretoria  da  TECON 
solicitando as cópias das gravações e das atas das audiência públicas 
para  tomar  conhecimento  das  sugestões  e  dos  compromissos 
assumidos  com  os  pescadores  em  tais  audiências.  VEREADOR 
CALDEIRA diz que foi em várias audiências, mas que em nenhuma foi 
comunicado os pescadores que eles não poderiam mais pescar e que 
não receberiam nenhuma indenização. Parabeniza a igreja católica que 
no último final de semana promoveu o Hosana Jovem. Comenta que 
desde  2008  o  Deputado  Mauro  Mariani  ofereceu  a  verba  para  a 
construção  da  Casa  da  Cultura.  Diz  que  essa  obra  ainda  não  foi 
concluída porque existia um erro de cadastro na Prefeitura, o qual foi 
resolvido e o dinheiro foi liberado. 
 
8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h53min, 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, 12 de setembro de 2011.

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
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             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
  

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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