
ATA Nº 134/11 DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 19 DE SETEMBRO DE 2011.

Aos dezenove dias do mês de setembro de 2011, às 19h10min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
30ª 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°  133/2011.  Solicita 
retificação da referida Ata na 4ª página, na 36ª linha, onde foi dito “Diz que 
é contra o local onde será construída a Casa de Cultura.”, deixa claro 
que  não  é  contrário  à  construção  da  Casa  de  Cultura  no  loteamento 
Príncipe e que somente sugeriu que fosse aproveitado o prédio da atual 
Prefeitura.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n° 
133/2011, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
das correspondências. A pedido do Executivo, solicita que a assessoria 
da Casa arquive o projeto de lei referente à Exposição de Motivos n°.  
75/2011.  Solicita  que  seja  oficiado  o  Executivo  solicitando  que  se 
destine uma área à Associação de Moradores do Bom Retiro, conforme 
solicitação da própria associação. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei Complementar n° 02/2011, oriundo do Executivo, que altera a Lei 
Complementar  Municipal  n°  08/2004,  e  dá  outras  providências. 
VEREADOR JOAREZ solicita dispensa da leitura de todos os projetos 
que estão entrando na Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento  do  Vereador  Joarez,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei 
Complementar  n°  02/2011.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às 
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário.  Solicita  à  Secretária 
que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei n° 39/2011, oriundo 
do Executivo, que altera a Lei Municipal n° 134/2002, que dispõe sobre 
a  Planta  de  Valores.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes,  em  regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que 
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proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei n°   40/2011, oriundo do 
Executivo,  que  estima  a  receita  e  fixa  despesa  para  o  exercício 
financeiro  de  2012.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes, em regime ordinário. Solicita à Secretária que proceda à 
leitura da ementa do Projeto de Lei n° 41/2011, oriundo do Executivo, 
que altera a Lei Municipal n° 229/2009, que dispõe sobre o PPA 2010 a 
2013. Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes, em 
regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da 
Ementa do Projeto de Lei n° 42/2011, oriundo do Executivo, que altera 
a Lei Municipal n° 352/2011, que dispõe sobre a LDO para o exercício 
de 2012. Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes, 
em regime de urgência. Solicita à Secretária que proceda à leitura da 
Ementa  do  Projeto  de  Lei  n°  33/2011,  oriundo  do  Legislativo,  que 
dispõe sobre a implantação do Programa de Combate ao Bullying e ao 
Cyberbullying nas  escolas  municipais  de  educação  básica  da  rede 
municipal de ensino de Itapoá e dá outras providências. Após, distribui 
o  referido  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em regime  ordinário. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei 
n° 37/2011, oriundo do Legislativo, que declara de utilidade pública a 
Associação Beneficente e Recreativa Acapulco  Beach Soccer e Clube 
Náutico de Itapoá-SC. Após, distribui o referido projeto às Comissões 
Permanentes, em regime ordinário. Solicita à Secretária que proceda à 
leitura da ementa do Projeto de Lei n° 38/2011, oriundo do Legislativo, 
que altera a Lei Municipal n° 140/2007, que dispõe sobre o exercício do 
comércio  temporário.  Após,  distribui  o  referido projeto  às  Comissões 
Permanentes, em regime ordinário. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária que proceda à leitura  do Parecer 
Contrário das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei n° 23/2011, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder isenção de ISSQN 
relativos à execução de serviços de pavimentação como contrapartida 
e  medidas  compensatórias,  à  Itapoá  Terminais  Portuários  S/A.  Em 
única discussão o parecer. VEREADOR IZAQUE solicita que se faça a 
leitura do relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
ao  Projeto  de  Lei  n°  23/2011,  que  deu  origem  ao  referido  Parecer 
Contrário.  PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do 
citado relatório.  Encerrada a discussão. Em única votação o  Parecer 
Contrário das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei n° 23/2011, o 
qual foi  aprovado.  Determina que seja arquivado o Projeto  de Lei  n° 
23/2011.  

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 27/2011, que requer cópia do memorial  descritivo e 

Ata n° 134/2011 – 19 de setembro de 2011.



do  projeto  básico  do  processo  licitatório  de  n°  76/2011,  convite  n° 
19/2011,  para  reforma  da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental 
João Monteiro  Cabral,  bem como informações de  todas  as  reformas 
procedidas por essa Administração do período de 2009 ate o momento. 
Salientamos  que  tais  informações  devem  conter  notas  fiscais  e 
contratos efetuados.  De autoria  da Bancada do PP.  Em discussão o 
requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o  Requerimento n° 
27/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do Requerimento n° 28/2011, que requer, na forma do inciso II, do art. 
91,  do  Regimento  Interno,  a  concessão  de  licença  para  tratar  de 
interesses particulares, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com início em 30 
de setembro e término em 29 de outubro do corrente ano. De autoria 
do  Vereador  Valdecir  de  Souza.  Suspende  a  discussão  do 
Requerimento e consulta o departamento jurídico, já que entende que 
o referido requerimento deveria ser direcionado à Mesa Diretora e não 
ao Plenário. Após, diz que, conforme o inciso 5° do § 3° do art. n° 79 
do  Regimento  Interno,  a  Comissão  de  Justiça  tem  que  analisar  o 
requerimento.  Distribui  o  Requerimento  n°  28/2011  à  Comissão  de 
Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  para  análise  e  emissão  de 
parecer. 

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da  Moção n°. 
11/2011,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  do  senhor  Angelo  de 
Souza,  de  autoria  de  todos  os  vereadores.  Em discussão  a  Moção. 
Encerrada a discussão. Solicita que o Vereador Caldeira faça a entrega 
da Moção de Pesar aos familiares do Sr. Angelo. 

6. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 151/2011, que indica seja providenciada a execução de um projeto 
de  rotatória  ou  intervenção  na  Rodovia  SC-415,  na  altura  do  Km 
17.320,  próximo  ao  Bairro  Saí  Mirim.  Ainda  nesta  localidade,  indica 
pavimentação asfáltica de um trecho da Estrada Geral, trecho este de 
aproximadamente 1 Km. De autoria da Bancada do PMDB.

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  limpeza  da  orla  marítima, 
retirando os troncos da praias.  VEREADOR CALDEIRA  indica que o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
manutenção  da  Rua  Oscar  Niemeyer,  no  bairro  São  José  II. 
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente, providencie a cobrança da empresa Fortunato 
em relação à reforma das pontes do bairro Saí Mirim. 
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8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON  comenta  sobre  a  paralisação  da  obras  do 
asfalto, que foram paralisadas por falta de drenagem. Diz que espera 
que a paralisação seja resolvida rapidamente, já que o asfalto só veio a 
beneficiar  o  Município.  Diz  que  está  preocupado  com  relação  aos 
pescadores  do  Pontal,  que  estão  fazendo  protestos.  VEREADOR 
CALDEIRA esclarece que os pescadores tiveram várias tentativas de 
acordo,  porém,  o  Porto  não  não  deu  nenhuma  atenção  aos 
pescadores. Informa que as ruas de acesso ao Porto serão fechadas 
pelos  pescadores  todos  os  dias.  VEREADOR JEFERSON esclarece 
que a proibição da pesca nas imediações do Porto, é uma ordem da 
Capitania dos Portos. Lembra que já existe uma ação indenizatória em 
processo  no  Fórum.  Comenta  sobre  o  15°  Festival  de  Dança  das 
escolas  municipais.  Parabeniza  a  todos  os  alunos  pelas  ótimas 
apresentações.  Parabeniza  também  o  campeonato  de  vôlei,  que 
ocorreu no último final de semana. VEREADOR DANIEL comenta que 
esteve  em  Florianópolis  acompanhado  de  outros  vereadores,  na 
Secretaria  de  Infraestrutura,  solicitando  informações  acerca  do 
andamento  das  obras  da  SC-415,  e  também  na  Secretaria  de 
Agricultura, solicitando informações sobre a regularização dos imóveis 
na  área  rural  do  Município,  informando  que  todos  esses  processos 
estão  parados.  Diz  que  conseguiu  o  compromisso  do  setor  jurídico 
daquela  Secretaria  que quem quiser  regularizar  seus imóveis podem 
retirar  o  processo  da  Secretaria  e  dar  andamento  no  processo  de 
usucapião  aqui  em  Itapoá.  Informa  que  oficiou  o  Porto  solicitando 
informações  da  quantidade  de  funcionários  contratados,  bem  como 
quantos destes são de Itapoá. Diz que está feliz com a abertura dos 
envelopes da licitação para a construção da nova sede da Câmara e 
que se não houver recurso em breve iniciarão as obras.  VEREADOR 
MARCELO comenta  sobre  a  paralisação  das  obras  do  asfalto  pelo 
judiciário. Diz que já é difícil o escoamento da água sem barreiras e o 
asfalto está sendo construído sem drenagem, o que vai dificultar ainda 
mais o escoamento das águas. Lembra que novamente o Governador 
garantiu que até dezembro a SC-415 estará pronta. Comenta sobre o 
aumento da taxa de lixo, fazendo uma comparação entre o aumento do 
salário dos servidores com o aumento da citada taxa. Diz que está feliz 
com a licitação para construção da nova sede da Câmara. VEREADOR 
VALDECIR parabeniza  os  organizadores  da  Semana  Farroupilha. 
VEREADORA MÁRCIA lembra que dia 20 é dia do gaúcho e lembra 
que está acontecendo um evento da Semana Farroupilha não Rancho 
da Tia Cida. 
 
9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
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e declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h35min, 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, 19 de setembro de 2011.

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
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Secretário Geral
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