ATA Nº 160/12 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 6ª LEGISLATURA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2012, às 19h08min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
4ª 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° 159/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 159/2012, a qual foi aprovada.
Solicita à Secretária que proceda à leitura das correspondências.
2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda a leitura da Mensagem
Retificadora n° 25/2012 ao Projeto de Lei Complementar n° 02/2011,
que altera a Lei Complementar Municipal n° 08/2004, e dá outras
providências. Em primeira discussão a Mensagem Retificadora.
VEREADOR MARCELO diz que acredita que esse projeto tem intuito
eleitoreiro. Lembra que na tramitação do projeto, quando a Vereadora
Márcia apresentou as emendas, questionou a forma como estava
sendo feita a tramitação. Diz que depois que saiu do Plenário, na
Reunião das Comissões, foi suprimida a apresentação das emendas e
solicitada uma mensagem retificadora ao Executivo. Se declara
contrário ao projeto. Diz que espera que não aconteça com esse
projeto o que aconteceu com o de uso e ocupação do solo e com o
zoneamento ecológico econômico, que foi votado favorável e quando
veio o veto, este foi acatado. VEREADOR JOAREZ diz que o PMDB
fez uma reunião para tratar deste projeto. Solicita ao líder do partido, o
Vereador Jeferson, que oriente a bancada do PMDB, no sentido da
votação do projeto. VEREADOR JEFERSON diz que os três
vereadores que estavam na reunião foram favoráveis ao projeto. Diz
que a orientação foi que, se fosse para reduzir a quantidade de cargos,
era para ser feita uma nova reunião. VEREADOR JOAREZ se declara
contrário ao projeto, porque acredita que a criação de cargos em ano
eleitoral se transforma em moeda de troca. VEREADOR VALDECIR se
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declara contrário ao projeto porque vai parecer que estarão
contratando cabo eleitoral. VEREADOR IZAQUE esclarece que a
discussão das emendas apresentadas pela Vereadora Márcia foi
sobrestada porque, durante a discussão, foi concluído que por ser
matéria privativa do Poder Executivo, o projeto não poderia ser
alterado por emendas parlamentares. Esclarece também que a
legalidade do projeto, por ser ano eleitoral, foi abordada no parecer
jurídico e não existe nenhuma ilegalidade no projeto. VEREADORA
MÁRCIA diz que a maioria dos cargos serão ocupados por servidores
efetivos, já que a gratificação será por C.A.S. Diz que não está sendo
criada nenhuma secretaria nova. Comenta que o Prefeito deu sua
palavra que só utilizará os cargos que a Prefeitura está precisando.
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em primeira votação a
Mensagem Retificadora n° 25/2012 ao Projeto de Lei Complementar n°
02/2011, a qual foi aprovada, com voto contrário dos vereadores
Marcelo, Valdecir e Joarez e votos favoráveis dos vereadores Izaque,
Caldeira, Jeferson, Osni e da Vereadora Márcia. Solicita à Secretária
que proceda a leitura do Projeto de Lei n° 02/2012, que revoga a Lei
Municipal n° 280/2004, que concede isenção fiscal à Nóbrega
Empreendimentos Turísticos Ltda. Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°
02/2012, o qual foi aprovado, com voto contrário do Vereador Valdecir.
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE consulta os autores para a retirada do Requerimento n°
05/2012, que requer informações quanto ao “Projeto Segundo Tempo”,
já que tal resposta já se encontra na Casa. Ante a anuência dos
autores, retira o referido requerimento da Ordem do Dia.
4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR IZAQUE indica que a Casa oficie o Gerente Regional da
Celesc para que marque uma audiência pública afim de esclarecer o
caos que se encontra a energia elétrica do Município e para que seja
prestado esclarecimento para moradores que residem próximo ao
linhão sobre os procedimentos e as cautelas a serem adotadas.
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal, através da
secretaria competente, tome providência quanto às bocas-de-lobo na
SC-415 até o Corpo de Bombeiros. VEREADOR MARCELO indica que
o Executivo Municipal, através da secretaria competente, providencie a
instalação correta de placas de sinalização, já que as placas estão
sendo instaladas muito baixas.
5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR solicita que se oficie o DEINFRA solicitando
substituição de placa informativa na SC-415, que contém informações
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erradas. VEREADOR MARCELO comenta que a situação do PSF de
Itapema está um caos. Diz que a médica está atendendo apenas oito
pessoas de manhã e oito pessoas a tarde, e que muitas pessoas estão
na fila para serem atendidas. Lembra que as Comissões solicitaram ao
Executivo um anexo que estava faltando no projeto de incorporação
dos 13% ao salário dos professores e que até agora tal anexo não
veio, diferente da Mensagem Retificadora ao PLC n°. 02/2011, que veio
três dias depois, com todos os anexos. Comenta que estão
disseminando a falsa informações de que quem está segurando aquele
projeto é a Câmara. Diz que no informativo do Executivo tem cerca de
105 milhões de reais que o Prefeito está divulgando afirmando que
está fazendo. Diz que neste informativo foi colocada a aquisição de
uma retroescavadeira, mas que não consta o ano dela.
6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h20min, 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, 27 de fevereiro de 2012.
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