
ATA Nº 158/12 DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

Aos  treze  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2012,  às  19h03min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
2ª Reunião Ordinária do 4º 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°  150/2011. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 150/2011,  a qual foi aprovada, 
com ausência  do  Vereador  Jeferson.  Justifica  a  ausência  do  Vereador 
Jeferson, que está em viagem. Em discussão a Ata Ordinária n° 157/2012. 
VEREADOR MARCELO solicita correção da Ata n° 157/2012, no Espaço 
Regimental, em sua fala onde se lê “... esclarece que o Acórdão do TRE 
que está anexo ao Ofício n° 915....” passando a ser “... esclarece que o 
Acórdão  do  TSE que  está  anexo  ao  Ofício  n°  915...”.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 157/2012, a qual foi 
aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Jeferson.  Em  discussão  a  Ata 
Extraordinária  n°  151/2011.  Encerrada  a  discussão.  Em votação a  Ata 
Extraordinária  n°  151/2011,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do 
Vereador  Jeferson.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°  152/2011. 
Encerrada a discussão. Em votação a  Ata extraordinária n° 152/2011,  a 
qual foi aprovada, com ausência do Vereador Jeferson.  Em discussão a 
Ata Extraordinária n° 153/2011. Encerrada a discussão. Em votação a Ata 
Extraordinária  n°  153/2011,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do 
Vereador  Jeferson.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°  154/2012. 
Encerrada a discussão. Em votação a  Ata Extraordinária n° 154/2012,  a 
qual foi aprovada, com ausência do Vereador Jeferson.  Em discussão a 
Ata  Extraordinária  n°  155/2012.  VEREADOR  JOAREZ solicita  o 
sobrestamento da Ata Extraordinária n° 155/2012, já que a correção que 
solicitou  não  foi  feita.  PRESIDENTE acata  a  solicitação  do  Vereador 
Joarez. Solicita que a discussão do projeto de lei que tratou da revisão 
salarial  dos  servidores  seja  transcrita  na  íntegra.  Em discussão  a  Ata 
Extraordinária  n°  156/2012.  Encerrada  a  discussão.  Em votação a  Ata 
Extraordinária  n°  156/2012,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do 
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Vereador Jeferson.   

2. ENTRADA NA CASA:
VEREADORA  MÁRCIA solicita  que  a  Mensagem  Retificadora  n° 
25/2012  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  02/2011,  que  altera  a  Lei 
Complementar 08/2004 e dá outras providências dê entrada na Casa 
na  presente  reunião.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento  da  Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  aprovado,  com  voto 
contrário  do  Vereador  Marcelo  e  do  Vereador  Valdecir. Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 02/2012, oriundo 
do Executivo,  que revoga a Lei  Municipal  n°  280/2004,  que concede 
isenção  fiscal  à  Nóbrega  Empreendimentos  Turísticos  Ltda.  Após, 
distribui  o  projeto  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime 
ordinário.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  a  leitura  da  Mensagem 
Retificadora n° 25/2012 ao Projeto de Lei Complementar 02/2011, que 
altera  a  Lei  Complementar  08/2004  e  dá  outras  providências. 
VEREADOR  IZAQUE solicita  dispensa  da  leitura  da  Mensagem 
Retificadora.  PRESIDENTE coloca em deliberação o Requerimento do 
Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Após,  distribui  a  Mensagem 
Retificadora  n°  25/2012 às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em 
regime ordinário. Solicita à Secretária que proceda a leitura do Projeto 
de  Resolução  n°  01/2012,  que  institui  no  Poder  Legislativo  do 
município de Itapoá a “Comissão Especial para Realização de Estudos 
para a Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá”, 
e  dá  outras  providências.  Após,  distribui  o  projeto  à  Comissão  de 
Legislação Justiça e Redação Final, em regime ordinário. 

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  01/2012,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe à esta Casa de Leis cópia dos alvarás de construção das 
residências que se encontram em cima da Rua 760, entre o Balneário 
Jardim Pérola e a Gleba, em Itapema do Norte. De autoria da Bancada 
do  PP.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento n° 01/2012, o qual foi aprovado, com ausência 
do Vereador  Jeferson.  Solicita  à Secretária  que proceda à leitura do 
Requerimento  n°  01/2012,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe à esta Casa de Leis informações sobre o mau cheiro na Av. 
André  Rodrigues  de  Freitas.  De  autoria  na  Bancada  do  PMDB.  Em 
discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento  n°  02/2012,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do 
vereador Jeferson.

4. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
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n° 11/2012, que indica que seja determinada a mudança do trajeto do 
ônibus  universitário,  para  que  o  mesmo  passe  pelo  Centro  da 
Comunidade  do  Saí  Mirim  e  da  Indicação  n°  12/2012,  que  indica 
manutenção da Rua 1640 (Rua das Flores), no Balneário Princesa do 
Mar, em Itapoá, ambas de autoria do Vereador Daniel Silvano Weber.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO  indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria competente, providencie que a Secretaria de Obras cumpra 
os protocolos para a colocação de manilhas.
 
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO parabeniza as pessoas que estão mobilizadas 
no “SOS Orla de Itapoá”. Questiona quem definiu onde será investido o 
dinheiro do financiamento do Badesc, já que não virá o dinheiro total 
do  projeto.  Diz,  ainda,  que  o  Prefeito,  em sua mensagem na última 
reunião ordinária desta Casa, afirmou que tal dinheiro será empregado 
na  pavimentação  da  Av.  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas  e  em uma 
parte  da  Av.  Brasil.  Solicita  que  se  oficie  o  Executivo  fazendo  tal 
questionamento, em nome da Mesa Diretora ou pelo seu gabinete. Diz 
que parece que a Secretaria de Obras está direcionando a colocação 
de  manilhas.  Comenta  sobre  as  emendas que  foram propostas  pela 
Vereadora Márcia,  para  o  Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  02/2011. 
Diz  que,  conforme  o  Regimento  Interno,  emendas  devem  ser 
protocoladas  48  horas  antes  da  reunião  e,  em  caso  de  discussão, 
devem ser votadas, afirmando que isso não aconteceu. Diz que acha 
as emendas incoerentes porque suprime a Secretaria da Fazenda, que 
é uma reivindicação dos fiscais, e mantem a Secretaria do Gabinete do 
Prefeito.  Comenta  que  quando  disse  que  tantas  emendas  iriam 
descaracterizar o projeto, não foi ouvido, mas que depois oficiaram o 
Executivo solicitando uma Mensagem Retificadora, a qual chegou hoje 
na Casa. Diz que não acha que a mensagem do Prefeito foi um marco 
histórico no Município. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
19h38min, 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, 13 de fevereiro de 2012.

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário   

 
                      Luis Carlos Zagonel                    

Secretário Geral
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