
ATA Nº 157/12 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Aos  seis  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2012,  às  19h03min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
1ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal 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°  150/2011. VEREADOR 
JOAREZ solicita que se sobreste a votação de todas as atas que estão na 
pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE acata  o  requerimento  do 
Vereador Joarez. Sobresta a votação da Ata Ordinária n° 150/2011 e das 
Atas  Extraordinárias  n°  151/2011,  152/2011,  153/2012,  154/2012, 
155/2012 e 156/2012. Solicita  à  Secretária  que proceda à leitura  das 
correspondências. 

2. MENSAGEM DO PREFEITO:
PREFEITO  ERVINO esclarece  que  seu  objetivo  nesta  mensagem  é 
fazer uma explanação dos projetos encaminhados e dos que deverão 
ser  encaminhados  no  ano  de  2012.  Comenta  sobre  os  projetos  da 
Gleba, que foram concluídos. Diz que houve a finalização do processo 
licitatório de água e esgoto. Esclarece que agora há necessidade da 
licença ambiental prévia e que tudo tem muita burocracia. Diz que está 
sendo  construída  uma  creche  junta  à  escola  Clayton  e  estão  em 
execução os projetos de uma creche para o Pontal e uma para a Barra 
do Saí. Diz que a Casa da Cultura está em construção. Comenta que a 
praça do Balneário Paese está em construção e ainda não foi  paga. 
Comenta  que  no  local  onde  foi  construído  o  Posto  de  Saúde  do 
Itapema  também  deverá  ser  construída  a  Cozinha  Piloto  e 
possivelmente  uma  piscina  aquecida.  Diz  que  estão  viabilizando 
recurso para o ensaibramento das estradas da zona rural. Afirma que 
estão  no  final  do  processo  licitatório  para  a  aquisição  de  uma 
retroescavadeira. Comenta que já foi lançado o edital para a licitação 
da iluminação das pedras. Diz que estão em viabilização da construção 
de um novo CRAS, ao lado da Casa do Idoso, que está em conclusão. 
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Comenta  que  o  Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  garantiu  o 
recurso para o asfaltamento do trecho do Balneário Rosa dos Ventos. 
Diz  que  os  contratos  já  estão  feitos  para  o  asfaltamento  dos 
estacionamentos dos dois  calçadões.  Esclarece que houve um corte 
nos  recursos  do  Badesc,  mas  que  com  o  recurso  que  virá  irá  se 
asfaltar  a  Av.  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas  e  uma  parte  do 
calçamento da Avenida Brasil, na região dos padres. Diz que estão em 
processo de confecção de licitação para a aquisição de oito veículos. 
Comenta  que  há  a  necessidade  do  Município  ter  um  Plano  Diretor. 
Esclarece que o Porto já se comprometeu em pagar os estudos para o 
Plano Diretor. Agradece o espaço concedido. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  Complementar  n°  02/2011,  que  altera  a  Lei  Complementar 
Municipal  n°  08/2004,  e  dá  outras  providências.  Em  discussão  o 
projeto. VEREADORA MÁRCIA sugere emendas verbais ao Projeto de 
Lei Complementar n° 02/2011. Propõe emenda supressiva ao inciso IV 
do  art.  1°;  emenda  supressiva  à  alínea  b  do  inciso  III  do  art.  5°;  
emenda  supressiva  ao  item  2  da  alínea  b  do  inciso  III  do  art.  5°; 
emenda  supressiva  ao  item  2  da  alínea  c  do  inciso  III  do  art.  5°;  
emenda  supressiva  ao  item  3  da  alínea  c  do  inciso  III  do  art.  5°;  
emenda  supressiva  ao  item  4  da  alínea  c  do  inciso  III  do  art.  5°;  
emenda supressiva suprimindo à  alínea c  do inciso VII  do art.  5°;  e 
emenda  supressiva  ao  item  3  da  alínea  a  do  inciso  VIII  do  art.  5°. 
PRESIDENTE acata  a  sugestão  das  emendas  verbais  ao  projeto. 
Encaminha às citadas emendas à Comissão de Legislação Justiça e 
Redação Final para análise e confecção de parecer. 

4. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 01/2012, que indica manutenção na rua 2500, no Balneário Veleiro; 
Indicação  n°  02/2012,  que  indica  manutenções  nas  ruas  do  Bairro 
Samambaial; e da Indicação n° 03/2012, que indica extensão de rede 
de  energia  elétrica  na  rua  290,  no  Bairro  Barra  do  Saí;  ambas  de 
autoria dos vereadores Daniel Silvano Weber, Jeferson Rubens Garcia 
e José Maria Caldeira. Indicação n° 04/2012, que indica manutenção 
na rua em frente à nova sede do Sindicato Rural, no Bairro Saí Mirim; e 
da Indicação n° 05/2012 que indica manutenção na estrada Geral, no 
Bairro Saí Mirim, ambas de autoria do Vereador Osni Ocker. Indicação 
n°  06/2012,  que  indica  revitalização  do  Farol,  no  Bairro  Pontal,  de 
autoria  do  Vereador  Marcelo  Antonio  Tessaro.  Indicação  n°  07/2012, 
que indica ao Sr.  Paulo Bello,  Diretor  Municipal  do Departamento de 
Meio Ambiente, que interceda junto à Empresa Serrana para viabilizar 
a contratação de uma análise de água do córrego que desagua entre 
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as  quadra  241  e  2650  da  Gleba  Itapema  do  Norte,  de  autoria  dos 
vereadores  Daniel  Silvano  Weber,  Jeferson  Rubens  Garcia  e  José 
Maria Caldeira.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE  indica  que  se  oficie  o  Secretário  Cobalchini, 
solicitando que resolva o problema do acesso ao Bairro Saí Mirim, já 
que  não  foi  deixado  recuo  nem  abertura  suficiente  para  fazer  as 
conversões na SC-415. Também solicita a instalação de redutores de 
velocidade  nos  trechos  onde  existem  moradores.  VEREADOR 
VALDECIR parabeniza  o  Vereador  Izaque  e  solicita  que  no  mesmo 
ofício seja tratado do acesso à comunidade 1° de Julho.  VEREADOR 
IZAQUE  indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente,  providencie  a  instalação  de  uma  lombada  na  altura  da 
Rua 1100, entre a área dos Guinter e o Balneário Paese. VEREADORA 
MÁRCIA indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria 
competente, providencie que a Secretaria de Saúde firme um convênio 
com o Lar dos Idosos, para que possam atendê-los. 

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  CALDEIRA comenta  que  todos  os  moradores  do 
Samambaial receberam o carnê do IPTU. Solicita que a Mesa Diretora 
oficie  a  Fatma acerca dos critérios  para definição da balneabilidade. 
VEREADOR  MARCELO esclarece  que  o  acórdão  do  TSE  que  está 
anexo  ao  Ofício  n°  915,  do  Gabinete  do  Prefeito,  diz  que  não  há 
possibilidade  jurídica  de  se  implementar  o  refis  neste  ano, 
independente de se ter uma lei do ano anterior. Comenta que em 2011 
fez  um  requerimento  solicitando  um  esclarecimento  acerca  do 
transporte  coletivo  urbano e  que  até  agora  não  houve resposta.  Diz 
que  chegou  a  carta-convite  para  contratação  de  uma  empresa  para 
elaboração de um plano de transporte público.  Diz  que acredita  que 
este  estudo  deve  ser  feito  pela  empresa  que  irá  explorar  esse 
transporte coletivo. Comenta que o Dr. Francismar foi retirado do PSF 
de Itapema e o  mandaram para o  P.A.,  deixando desamparada uma 
comunidade inteira. VEREADOR DANIEL agradece o Poder Executivo 
pelo trabalho de regularização do Samambaial. Comenta sobre o Plano 
Diretor, que o prazo para deliberação deste projeto é grande e que toda 
comunidade deve participar.  Diz que se preocupa com a questão da 
área  retroportuária.  Diz  que  ficou  feliz  quando  o  Prefeito  disse  que 
talvez irá utilizar como área industrial as margens da SC-415. Comenta 
sobre  a  inauguração  da  SC-415.  Lembra  que  já  solicitou  a  três 
prefeitos  que  tomem  providências  acerca  da  valeta  que  existe  na 
terceira pedra e que até agora nada aconteceu. Diz que agora entrou 
em  contato  diretamente  com  o  Secretário  Paulo  Belo,  o  qual  se 
comprometeu a  tomar  providências.  VEREADORA MÁRCIA comenta 
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que  estão  sendo  construídos  os  postos  salva-vidas  que  foram 
conseguidos  com  a  subvenção  do  Gabinete  do  Deputado  Nilson 
Gonçalves.  Comenta  sobre  a  destruição  da  orla  de  Itapoá.  Diz  que 
existe uma comissão para estudo da engorda da praia. Parabeniza a 
Prefeitura pela nova sede. Comenta que o projeto de lei que incorpora 
os 13% para os servidores do magistério já está na Casa. Parabeniza o 
Governo do  estado  pela  inauguração da SC-415.  Comenta sobre as 
multas  referentes  à  documentação do  veículo,  quando já  está  paga, 
mas  ainda  não  chegou  para  o  proprietário  do  veículo.  Diz  que  tais 
multas não podem acontecer, já que a lei no Paraná não é igual à de 
Santa Catarina, e que lá é permitida tal situação. Diz que encaminhará 
um  ofício  questionando  quantas  multas  foram  aplicadas  nessa 
situação. Questiona o local onde são deixado os carros apreendidos. 
Diz  que  o  guincho  é  de  um  policial  aposentado,  e  que  isso  está 
irregular. Comenta que a criança que está com um tumor cerebral já foi 
operada,  mas  ainda  precisará  continuar  o  tratamento,  portanto, 
continuará precisando de ajuda. Diz que no próximo dia 10 acontecerá 
a  eleição do JPSDB.  VEREADOR IZAQUE diz  que  a  Mensagem do 
Prefeito foi  um marco histórico no Município.  Diz que acompanhou a 
abertura do ano letivo e que é uma satisfação ver os alunos entrando 
nas salas de aula totalmente climatizadas. Diz que conheceu a nova 
sede da Prefeitura e que pode verificar a satisfação dos servidores em 
trabalhar em um local adequado. VEREADOR JOAREZ diz que achou 
muito importante a vinda do Prefeito. Parabeniza o Prefeito por ainda 
não ter pago a praça do Balneário Paese. Diz que se preocupa com o 
fato  de  o  Porto  financiar  o  estudo  do  Plano  Diretor,  já  que  é  uma 
empresa privada. VEREADOR JEFERSON diz que na próxima quinta-
feira, às 18h, acontecerá uma palestra com o engenheiro Marcos Lira, 
sobre a recuperação da orla. 
 
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h11min, 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, 06 de fevereiro de 2012.

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    

     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
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                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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