
ATA Nº 138/11 DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

Aos três dias do mês de outubro de 2011, às 19h03min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 32ª 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 solicita a Secretária que proceda a leitura da Resolução 
n°  26/2011,  que  concedeu  licença  ao  vereador  Valdecir  de  Souza  e 
demais documento sobre a vacância do cargo do vereador. De acordo 
com o artigo n° 95 do R.I., convoca a suplente de Vereadora Margarida 
Aparecida da Silva Estevão, para tomar posse, munida do diploma e da 
declaração  de  bens.  Solicita  a  suplente  que  faça  o  juramento. 
VEREADORA GUIDA faz o seguinte juramento :  “Prometo cumprir  a 
Constituição  Federal,  a  Constituição  Estadual  e  a  Lei  Orgânica 
Municipal,  observar  as  Leis,  desempenhar  o  mandato  que  me  foi 
confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de 
seu  povo”.  PRESIDENTE solicita  que  a  Vereadora  Guida  faça  seu 
discurso.  VEREADORA GUIDA diz  que  está  assumido  a  cadeira  de 
vereadora com o apoio do Partido. Agradece os Suplentes Reginaldo 
de Souza e Ademar Ribas do Valle Filho e ao Vereador Valdecir pela 
oportunidade. Promete cumprir as suas obrigações e deveres de forma 
correta e digna. Agradece à sua família, aos eleitores e ao partido pelo 
apoio.  PRESIDENTE declara  empossada  a  Vereadora  Guida.  Em 
discussão  a  Ata  Ordinária  n°  136/2011.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação a Ata Ordinária n° 136/2011, a qual foi aprovada com ausência do 
Vereador  Marcelo,  que  está  em  trânsito.  Solicita  à  Secretária que 
proceda  à  leitura  das  correspondências.  Convoca  a  todos  os 
Vereadores para reunião extraordinária para próxima segunda-feira, dia 
10 de outubro, às 18h00min a fim de deliberar o Projeto de Decreto n° 
03/2011,  que  dispõe sobre  a  aprovação das  contas do  município  de 
Itapoá/SC relativas ao exercício de 2009. 

2. ORDEM DO DIA:
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PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  39/2011,  que  altera  a  Lei  Municipal  n°  134/2002,  que  dispõe 
sobre a Planta de Valores. Em única discussão o projeto. VEREADOR 
JOAREZ  solicita  que  se  proceda  a  leitura  do  ajuste  de  conduta 
anexado  ao  projeto.  Questiona  o  presidente  das  Comissões   se  a 
cobrança  da  taxa  pública  foi  feita  indevidamente  desde  2003. 
VEREADOR  IZAQUE esclarece  que  essa  cobrança  não  é  indevida 
visto que existia uma lei que autorizava tal cobrança esclarece também 
que a  citada  cobrança  já  se  faz  desde antes  de  2003.  VEREADOR 
JOAREZ  solicita que se oficie o Ministério Público questionando se a 
cobrança era indevida e caso seja,  se haverá restituição dessa taxa 
aos  munícipes.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  única 
votação o  Projeto  de Lei  n°  39/2011,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária que  proceda  à  leitura  do Projeto  de  Lei  n°  34/2011,  que 
denomina  nome  de  via  pública:  “Rua  dos  Antúrios”.  Em  primeira 
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira  votação  o 
Projeto de Lei n° 34/2011, o qual foi aprovado.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  159/2011,  que  indica  que  seja  providenciada  a  instalação  de 
academia ao ar livre ao lado do novo posto de saúde em Itapema do 
Norte. De autoria do Vereador Osni Ocker.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA GUIDA  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie a instalação de uma academia ao 
ar livre ao lado da cancha de esportes na Comunidade do Saí Mirim. 
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente,  providencie a manutenção da academia ao ar 
livre do calçadão próximo à Oficina do Pastel. VEREADOR OSNI indica 
que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a limpeza e a manutenção da tubulação da estrada Geral 
do saí Mirim, em frente a construção da nova sede do Sindicato Rural. 
VEREADORA MÁRCIA  indica que o Executivo Municipal,  através da 
secretaria  competente,  providencie  a  instalação  de  uma lombada na 
SC-415 próximo ao Materiais de Construção Zagonel e outra próximo 
ao  Restaurante  Tieta.  Indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  colocação  de  lâmpadas  dos 
postes  próximos  ao  portão  da  Escola  Ayrton  Senna  e  ao  portão  da 
escola Nereu Ramos.  VEREADOR MARCELO indica que o Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie a contratação 
de mão de obra para limpeza da orla da praia. VEREADOR CALDEIRA 
solicita que se oficie o Executivo para que sinalize ou instale semáforo 
ou lombada na esquina da Avenida André Rodrigues de Freitas com a 
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Rua do Príncipe,  a fim de aumenta a segurança do local,  já  que no 
ultimo  final  de  semana  houve  mais  um  acidente  nesta  esquina. 
VEREADORA MÁRCIA diz  que  acredita  que  deve-se  oficiar  a  Dra. 
Bárbara  solicitando  que  se  faça  um  termo  ajuste  de  conduta. 
VEREADOR DANIEL sugere que se faça uma indicação em nome de 
todos  os  Vereadores  solicitando  que  se  instale  lombadas  dos  dois 
lados da citada avenida. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  deseja boas vindas para a Vereadora Guida. 
Diz  que  as  obras  referente  ao  Financiamento  com  o  Badesc  nem 
começaram  e  alguns  moradores  já  estão  criticando  e  gerando 
polêmica. Comenta que o requerimento que solicitava a palavra livre ao 
Senhor  Conrado  foi  aprovado  e  o  mesmo  não  utilizou  tal  espaço  e 
enviou um informativo à Câmara esclarecendo que não tem intenção 
de ser candidato. Faz a leitura do trecho final do informativo enviado 
pelo  Senhor  Conrado  e  diz  que  ele  foi  infeliz  no  encerramento  do 
ofício,  em  que  faz  uma  critica  à  utilização  da  palavra  livre  pelos 
vereadores.  VEREADOR  JOAREZ solicita  que  se  oficie  o  Instituto 
Contato,  solicitando  informações  de  que  conta  era  depositado  o 
dinheiro referente às merendas do projeto segundo tempo no ano de 
2008.  PRESIDENTE comenta  que  só  tomou  conhecimento  do 
informativo enviado pelo senhor Conrado nesta data e que tomará as 
devidas  providências.  VEREADORA  MÁRCIA parabeniza  o  aluno 
Carlos  Alberto  Benkendorf  Antunes,  pelo  primeiro  lugar  na  categoria 
“Novo Repórter”, do 10º Prêmio de Jornalismo Unimed. Parabeniza os 
organizadores da 1ª  Gincana de Pesca Embarcada da loja Trapiche. 
Lembra que no próximo dia 5 haverá transferência de títulos de eleitor 
na  FECITA,  que  acontecerá  na  Escola  Municipal  de  Ensino 
Fundamental  Euclides  Emídio  da  Silva.  Comenta  que  no  dia  30  de 
setembro desfiliou-se do PSDB o Prefeito Ervino e fundou o PSD no 
Município. Diz que o PSDB lançará candidato próprio e está como pré 
candidato o Senhor César Pereira e tem outros nomes a disposição do 
partido.  VEREADOR  CALDEIRA solicita  que  se  confeccione  uma 
Moção de Aplauso ao aluno Carlos  Alberto Benkendorf  Antunes pelo 
prêmio  conquistado.  VEREADORA  GUIDA solicita  que  se  oficie  a 
Transtusa  solicitando  que  os  ônibus  façam  trajeto  por  dentro  dos 
centros  das  Vilas  do  saí  Mirim  e  do  Braço  do  Norte.  VEREADOR 
CALDEIRA solicita  que  o  projeto  que  o  Vereador  Valdecir  fez 
denominado uma rua do Saí Mirim, voltasse para às Comissões para 
ser discutido.  VEREADOR MARCELO solicita que se oficie em nome 
do vereador Marcelo e da Vereadora Guida, a SOTEPA solicitando o 
projeto da parte compreendida entre o trevo da José Alves com a SC-
415 até a entrada dos bombeiros para que possam acompanhar para 
ver se acontecerá a mudança reivindicada no traçado. 
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6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h32min, 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, 03 de outubro de 2011.
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