
ATA Nº 140/11 DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 10 DE OUTUBRO DE 2011.

Aos dez dias do mês de outubro de 2011, às 19h05min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 33ª 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 Extraordinária n° 137/2011. Encerrada 
a  discussão.  Em votação  a  Ata  Extraordinária  n°  137/2011,  a  qual  foi 
aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°  138/2011.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 138/2011, 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 Complementar n° 03/2011, oriundo do Executivo, que anula a Lei 
Complementar  n°  030,  de 22 de junho de 2011,  e estabelece 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°  03/2011.  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° 
44/2011, oriundo do Legislativo que denomina nome de vias públicas: 
“Rua Princesa Izabel” e “Rua Pedro Paulo Masiozek”. 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°  45/2011,  oriundo do  Legislativo,  que  dispõe sobre  o  benefício  de 
Vale  Alimentação  aos  servidores  públicos  municipais  do  Poder 
Legislativo.  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° 46/2011, oriundo do Legislativo, 
que  declara  de  Utilidade  Pública  a  “Associação  de  Moradores  do 
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Balneário Cambijú – AMBIJU” do município de Itapoá. Após, distribui o 
referido projeto às Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n° 34/2011, que denomina nome de via pública: “Rua dos Antúrios”. 
Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda 
votação o Projeto de Lei n° 34/2011, o qual foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  31/2011,  que  requer  relatório  com todos  os  gastos 
efetuados  com  a  compra  da  nova  sede  da  Prefeitura,  desde  a 
desapropriação até as reformas feitas até o momento, bem como cópia 
de alguns documentos, de autoria da Bancada do PP. Em discussão o 
requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n° 
31/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do  Requerimento  n°  32/2011,  que  requer  seja  oficiado  ao  Senhor 
Prefeito  Municipal  para  que,  através  da  Secretaria  Municipal  de 
Educação, envie algumas informações acerca da construção de uma 
Creche  Municipal  no  Bairro  Pontal,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia 
Regina  Eggert  Soares.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°  32/2011,  o  qual  foi 
aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Requerimento 
n° 33/2011, que requer seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para 
que, através do seu setor competente, forneça informações quanto à 
construção  do  Mercado  do  Peixe  para  atender  às  comunidades  do 
Pontal  e  da Figueira,  de autoria  da Vereadora Márcia Regina Eggert 
Soares.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento n° 33/2011, o qual foi aprovado. 

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção de 
Aplausos  n°  12/2011,  que  congratula  o  estudante  Carlos  Alberto 
Benkendorf  Antunes pelo 1° lugar  no Prêmio Estadual  de Jornalismo 
organizado  pela  Unimed,  categoria  “Novo  Repórter”,  de  autoria  de 
todos os vereadores. Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. 
Em votação a Moção n° 12/2011, a qual foi aprovada. Convida o aluno 
Carlos e seus pais para receberem a homenagem no Plenário. Solicita 
à  Secretária  que  proceda  à  leitura  da  Moção  de  Congratulação  n° 
13/2011,  que  congratulações  pela  passagem  do  Dia  do  Professor, 
comemorado no dia  15 de outubro de 2011.  De autoria  de todos os 
vereadores.  Em  discussão  a  Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação  a  Moção  n°  13/2011,  a  qual  foi  aprovada.  Convida  as 
professoras  Maria  de  Fátima  da  Escola  Euclides  Emídio  da  Silva, 

Ata n° 140/2011 – 10 de outubro de 2011.



Solange, da Escola João Monteiro Cabral, Janete da Escola Monteiro 
Lobato, Eli  da Escola Estadual Nereu Ramos, Andréia da Escola Frei 
Valentim, Catia da Escola Ayrton Senna, Teresinha da Escola Claiton 
Almir  Hermes,  Michele  da  Escola  Frei  Valentim,  Nanci  da  Creche 
Pequeno aprendiz, Leila da Creche Arco Iris, Denise da APAE, Rosiclei 
da  Pré  Escola  Palhacinho  Feliz  e  Andréia  da  Escola  Alberto  Speck, 
para  receberem  a  homenagem  simbólica,  representando  a  rede  de 
Ensino  Municipal.  VEREADORA  MÁRCIA parabeniza  os  outros 
professores que estão presentes na Casa. 

6. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°  167/2011,  que  indica  que  seja  providenciado  o  estudo  para 
pagamento de insalubridade no total dos rendimentos dos funcionários 
da área da saúde, bem como a viabilidade de encaminhar a esta Casa 
de Leis projeto para equiparar as funções de auxiliar de enfermagem 
com o cargo de técnico de enfermagem. De autoria do Bancada do PP.

7. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  medidas  a  fim  de  resolver  o 
problema  do  esgoto  na  Avenida  André  Rodrigues  de  Freitas. 
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente, providencie a manutenção e ensaibramento da 
Rua n° 780. VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, 
através da secretaria  competente,  providencie  o desvio  da valeta  da 
Rua n° 1000 ou auxilie na aquisição de manilhas pelos moradores. 

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  comenta  sobre  a  denúncia  que  foi  feita  e 
divulgada a respeito da compra da nova sede da Prefeitura Municipal, 
que envolve seu nome e o de outros seis vereadores. Dá três exemplos 
de  pessoas  que  foram  acusadas  injustamente  e  depois  foram 
inocentadas,  a  exemplo do ex-prefeito  Sérgio  Aguiar  e seu filho  que 
foram acusados de tráfico de drogas e depois foram inocentados. Diz 
que está sendo acusado injustamente. Comenta que se disponibilizou 
voluntariamente  a  esclarecer  qualquer  situação  que  tenha 
envolvimento com o caso.  Diz que enquanto não for julgado deve ser 
considerado inocente.  Esclarece que desde 2003 foi  contratado para 
patrocinar  ações  judiciais  em  que  o  Sr.  Marcos  Alves  Morato  se 
envolveu  como  autor  ou  como  réu,  inclusive  na  ação  de  separação 
litigiosa,  movida  pela  ex-esposa  do  Sr.  Marcos  e  que  em  todos  os 
contratos os serviços foram orçados e ajustados em conformidade com 
a Tabela de Honorários da OAB/SC e as práticas usuais do mercado. 
Afirma que apresentou à autoridade,  mediante segredo de justiça,  já 
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que  o  processo  correu  em  segredo  de  justiça,  todo  o  processo  de 
divórcio  para  que  seja  analisado.  Esclarece  que  com  o  término  do 
processo o Sr. Marcos fez o pagamento dos honorários advocatícios, 
que eram independentes da venda do imóvel em questão. Afirma que 
não  dividiu  seus  honorários  com  nenhum  vereador  e  que  nunca 
ofereceu nenhum tipo  de  recompensa para  viabilizar  o  negócio  nem 
para  facilitar  a  aprovação  do  projeto  da  compra  do  citado  imóvel. 
Esclarece  que  em  nenhum  momento  foi  omisso  em  relação  à 
documentação necessária para a deliberação do projeto, nem facilitou 
a tramitação do mesmo. Diz que não há nenhuma prova do pagamento 
da propina denunciada pelo Sr. Marcos. Diz que tem dúvidas se o Dr. 
Gilberto, ao final da instrução do inquérito, irá propor o indiciamento ou 
o  arquivamento  da  denúncia  e  também  tem  dúvida  se  o  Ministério 
Público,  com  o  conjunto  de  provas  e  informações  recebidas,  irá 
formalizar  ou  não  a  denúncia  contra  ele  ou  qualquer  outra  pessoa 
envolvida na denúncia. Afirma que tem absoluta certeza que nenhum 
juiz ou tribunal deixará de reconhecer que o pagamento desse caso foi 
legítimo.  Afirma  que  no  final  a  verdade  e  a  justiça  prevalecerão. 
VEREADOR MARCELO  parabeniza a todos os professores pelo seu 
dia. Diz que o nome de todos os vereadores foi colocado na berlinda 
de forma generalizada e que no Jornal  Notícias do Dia foi  divulgado 
que quem votou contrário ao projeto de desapropriação da nova sede 
da Prefeitura foi o Vereador Caldeira. Esclarece que tal notícia não é 
verdadeira  e  que  quem  votou  contra  o  projeto  foi  somente  ele  e  o 
Vereador Valdecir. Diz que achou estranho que tenha sido omitido que 
o  Vereador  Izaque  era  procurador  do  Sr.  Marcos,  na  época  da 
deliberação do projeto.  VEREADOR IZAQUE esclarece que na época 
da tramitação do projeto, como Presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, em momento algum favoreceu sua tramitação. 
Lembra  inclusive que o projeto foi sobrestado para aguardar o envio 
de documentos pelo Executivo. Diz que a aquisição do prédio para a 
nova sede da Prefeitura foi um ótimo negócio para o Executivo, visto 
todas as dificuldades para a construção de um prédio público. Diz que 
se  não  fosse  dessa  forma  certamente  o  Município  não  conseguiria 
aquela verba e provavelmente ainda estaria procurando uma área para 
construção.  VEREADOR  DANIEL diz  que  respeita  a  posição  do 
Vereador Marcelo e do Vereador Valdecir. Lembra que foi favorável ao 
projeto e que não se arrepende de sua posição pois, se tal projeto não 
fosse aprovado, talvez não se teria conseguido a verba estadual que 
foi  utilizada  para  a  aquisição  deste  prédio.  Diz  que  o  Plenário  tem 
demostrado  maturidade  política,  sempre  votando  pelo  bem  do 
Município.  Diz  que  acredita  que  o  Vereador  Izaque  irá  provar  sua 
inocência e que após ser provada entrarão com processo de calúnia e 
difamação.  VEREADOR CALDEIRA convida a todos para a Audiência 
Pública referente à LOA, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 14 
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às  19h.  Lembra  que  está  acontecendo  nesta  semana  as 
comemorações  do  dia  das  crianças,  promovida  pela  Secretaria  de 
Educação e Secretaria de Cultura do Município. Diz que acredita que a 
justiça  irá  dar  seu  parece  final  pela  inocência  dos  envolvidos  na 
denúncia.  VEREADORA GUIDA parabeniza  os  professores  pelo  seu 
dia. Diz que espera que o Executivo atenda sua indicação quanto ao 
pagamento  de  insalubridade  para  os  funcionários  da  área  saúde  e 
equiparação das funções de auxiliar  de enfermagem com o cargo de 
técnico  de  enfermagem.  Convida  a  todos  para  a  Festa  de  Nossa 
Senhora Aparecida no Saí  Mirim, que acontecerá na próxima quarta-
feira. 
 
9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h06min, 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, 10 de outubro de 2011.
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Secretário Geral
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