
ATA Nº 136/11 DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 26 DE SETEMBRO DE 2011.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2011, às 19h05min, sob a 
Presidência do Vereador Osni Ocker, realizou-se a 31ª 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°  134/2011.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 134/2011, a qual foi aprovada 
com ausência  do  Vereador  Daniel,  do  Vereador  Joarez  e  do  Vereador 
Valdecir.  Em discussão  a  Ata  Extraordinária  n°  135/2011.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  Extraordinária  n°  135/2011,  a  qual  foi 
aprovada com ausência  do Vereador  Daniel,  do Vereador  Joarez e  do 
Vereador  Valdecir.  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°  43/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei  Municipal  n° 
348/2011  que  dispõe  sobre  o  benefício  do  vale  alimentação  aos 
servidores  públicos  municipais.  VEREADOR  MARCELO solicita 
dispensa  da  leitura  do  projeto  de  lei.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o requerimento do Vereador Marcelo, o qual foi aprovado. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura da Ementa do Projeto de Lei 
n°  43/2011.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes, em regime de urgência. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE 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. 
Em  única  discussão  o  projeto.  VEREADOR  MARCELO diz  que  foi 
contrário ao parecer das Comissões, já que as anulações das dotações 
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são precoces, pois ainda estamos no mês de setembro. Comenta que o 
que  o  deixou  mais  preocupado  são  as  anulações  de  rubricas  da 
Secretaria  de  Agricultura  e  Pesca  e  da  Secretaria  de  Turismo,  Meio 
ambiente e Cultura, que estão justificados por não serem utilizados. Se 
declara contrário ao projeto.  VEREADOR CALDEIRA comenta que os 
recursos da Secretaria de Agricultura e Pesca que seriam destinados à 
Colônia  de  Pesca  e  ao  sindicato,  desde  o  início  do  ano  estão 
disponíveis para a reivindicação na Prefeitura e que já está quase no 
final do ano e nenhuma destas entidades fez tal reivindicação. Então, 
diz que não é justo que esse dinheiro fique parado sendo que pode ter 
utilidade em outras atividades.  PRESIDENTE encerrada a discussão. 
Em única votação o Projeto de Lei n° 36/2011, o qual foi aprovado com 
um voto contrário e ausência dos vereadores Daniel, Joarez e Valdecir. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 29/2011, que requer, na forma do inciso I, do art. 91, 
do  Regimento  Interno,  a  concessão  de  licença  por  moléstia 
devidamente comprovada, conforme atestado anexo, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, com início em 21 de setembro e término em 20 de outubro 
do  corrente  ano,  de  autoria  do  Vereador  Valdecir  de  Souza.  Em 
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n° 29/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que 
proceda à leitura do Requerimento n° 30/2011, que requer seja oficiado 
o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 105º zona eleitoral da cidade 
de  Joinville,  solicitando  providências  visando  a  autorização  para  a 
instalação de um posto de atendimento definitivo da 105ª zona eleitoral 
no  Fórum  da  Comarca  de  Itapoá,  mantendo-se  o  atendimento  dos 
eleitores  na própria  Cidade.  De autoria  de todos  os  vereadores.  Em 
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n° 30/2011, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  155/2011,  que  indica  que  seja  providenciada  a  instalação  de 
lombada  na  Avenida  Celso  Ramos,  próximo  ao  Restaurante  Fonte 
Nova, no Balneário Brasília e da Indicação n° 156/2011, que indica que 
seja providenciada a instalação de um posto policial próximo ao Corpo 
de  Bombeiros,  no  Centro,  ambas  de  autoria  da  Vereadora  Márcia 
Regina Eggert Soares.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA  indica que o Executivo Municipal,  através da 
secretaria competente, providencie, junto aos pescadores de Itapema, 
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o  conserto  do  guincho  que  puxa  as  embarcações.  VEREADOR 
JEFERSON  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie a manutenção da Rua João Collin. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR OSNI  comenta que oficiou o TRE de Joinville solicitando 
que viessem fazer  transferências de títulos  de eleitor  em Itapoá e  o 
TRE  estará  no  dia  cinco  de  outubro,  durante  a  Fecita,  na  Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Euclides Emídio da Silva, na Barra 
do Saí, fazendo novos títulos e transferências. Comenta que ainda no 
mês de outubro também haverá um dia para transferência e emissões 
de  novos  títulos  de  eleitor  no  Pontal. VEREADOR  MARCELO 
parabeniza  os  integrantes  do  Italama  pelo  evento  que  ocorreu  no 
ultimo  final  de  semana.  Diz  que  espera  que  para  o  próximo  ano  o 
evento conte com algum incentivo financeiro do Executivo, já que é um 
dos  grandes  eventos  que  leva  o  nome  do  Município  para  fora. 
VEREADOR  CALDEIRA parabeniza  o  grupo  Italama  pelo  evento. 
Convida a todos à participarem do jantar dançante do futebol de Itapoá, 
referente ao 5° campeonato da Liga de Futebol, que acontecerá no dia 
oito de outubro, no Maresia. Comenta que aconteceu uma reunião com 
o assessor do Ministro da Pesca e o representante da superintendência 
da  pesca  de  Florianópolis  e  nesta  reunião  foi  assegurado  aos 
pescadores  do  Pontal  que  terão  seu  direito  de  pesca  garantido  e, 
ainda, que serão delimitadas áreas para a pesca na baía. Lembra que 
também  no  dia  oito  acontecerá  o  baile  da  primavera.  VEREADOR 
JEFERSON parabeniza  o  quarto  evento  do  Italama.  Diz  que  ficou 
preocupado  com  a  atitude  da  polícia  rodoviária,  descrita  por  vários 
participantes  no  mural  de  recados  do  site  dos  trilheiros,  que 
aparentemente  cobrou  para  liberar  a  passagem  de  alguns 
participantes. Comenta que o Ministério Público liberou a manutenção 
das  ruas  e  valetas  do  loteamento  São  José.  Lembra  que  está  se 
fazendo diagnóstico e demarcação da área para fazer a regularização 
do  loteamento.  VEREADOR  OSNI  diz  que  além  da  manutenção  de 
ruas  e  valetas  já  está  sendo  liberado  para  fazer  novas  ligações  de 
água e luz em alguns pontos do lotamento.  VEREADOR JEFERSON 
parabeniza  o  Deputado  Carlos  Chiodini  que  quer  fazer  uma reunião 
para  mostrar  o  trabalho  que  vem  desenvolvendo.  PRESIDENTE 
esclarece que o Vereador Daniel convocou uma reunião extraordinária 
para o dia primeiro de outubro, mas dia primeiro é sábado, portanto, 
conforme o  artigo  n°  39  do  Regimento  Interno,  convoca  a  todos  os 
vereadores para uma reunião extraordinária no dia três de outubro, às 
18  horas,  para  deliberação  do  Projeto  de  Decreto  n°  03/2011. 
Comunica  que  na  próxima  reunião  a  enfermeira  Guida  ocupará  a 
cadeira do Vereador Valdecir, que está licenciado. 
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8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h05min, 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, 26 de setembro de 2011.
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