
ATA Nº 161/12 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 05 DE MARÇO DE 2012.

Aos cinco dias do mês de março de 2012, às 19h05min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 5ª Reunião 
Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após a oração 
do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°  160/2012.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 160/2012,  a qual foi aprovada. 
Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  das  correspondências. 
Conforme  o  ofício  n°  2499/12,  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado, 
encaminha  a  prestação  de  contas  referente  ao  exercício  de  2010  à 
Comissão de Orçamento e Finanças para análise.

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita  à Secretária que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n° 01/2012, que modifica o § 1° do art. 1° do Projeto de Lei 
n° 48/2011, que altera a Lei Municipal n° 155/2003, que dispõe sobre a 
estruturação  do  plano  de  cargos  e  carreiras  do  Poder  Executivo  do 
município  de  Itapoá.  Em  única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a 
discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Modificativa  n°  01/2012  ao 
Projeto  de  Lei  n°  48/2011,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do 
Vereador Osni.  Solicita à Secretária que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa  n°  02/2012,  que  modifica  o  art.  3°  do  Projeto  de  Lei  n° 
48/2011.  Em única discussão a emenda.  Encerrada a discussão. Em 
única votação a Emenda Modificativa n° 02/2012 ao Projeto de Lei n° 
48/2011, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Osni. Solicita 
à Secretária que proceda à 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.  VEREADOR  MARCELO 
solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o requerimento do Vereador Marcelo, o qual foi aprovado. 
Solicita à Secretária que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei 
n° 02/2012. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. 
Em segunda votação o Projeto de Lei n° 02/2012, o qual foi aprovado, 
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com voto contrário do Vereador Valdecir e ausência do Vereador Osni. 
VEREADOR IZAQUE sugere que o Presidente encaminhe cópia deste 
Projeto de Lei aprovado ao Ministério Público local, já que o projeto foi 
iniciado por uma recomendação daquele órgão.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  06/2012,  que  requer  que  o  Prefeito  Municipal  e  o 
Presidente  do DEINFRA,  providenciem estudo e  tomem providências 
no  sentido  de  implementar  melhoramentos  no  acesso  da  localidade 
Braço do Norte e, preferencialmente, a abertura de novo acesso pela 
propriedade vizinha à Capela São José. De autoria do Vereador Osni 
Ocker. Em discussão o requerimento. VEREADOR IZAQUE sugere que 
se  complemente  o  Requerimento  solicitando  melhorias  também  nos 
dois acessos do Bairro Saí Mirim. VEREADOR JEFERSON sugere que 
o  Vereador  Osni  que,  além do Requerimento,  oficie  o  Presidente  do 
DEINFRA.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento  n°  06/2012,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Secretária 
que  proceda  a  leitura  do  Requerimento  n°  07/2012,  que  requer  a 
inclusão  da  localidade  Braço  do  Norte  como itinerário  do  transporte 
coletivo  urbano  do  Município,  bem  como  seja  providenciado  estudo 
para viabilizar o atendimento emergencial daquela comunidade com o 
referido transporte. De autoria do Vereador Osni Ocker. Em discussão 
o requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento 
n° 07/2012, o qual  foi  aprovado.  Solicita à Secretária que proceda a 
leitura  do  Requerimento  n°  08/2012,  que  requer  que  o  Excecutivo 
Municipal solicite à Secretaria de Meio Ambiente que envie a esta Casa 
Legislativa  informações  quanto  à  viabilidade  de  construção  nas 
margens do Rio Mendanha.  De autoria  do Vereador  Marcelo Antonio 
Tessaro.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento n° 08/2012, o qual foi aprovado. 

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda a leitura da Moção n° 
01/2012, Moção Honrosa à Sra. Simone Dias Fernandes de Souza e à 
Secretária de Saúde, a Sra. Susinei Ribeiro Schultz, pela premiação no 
Prêmio  InovaSUS.  De  autoria  da  Bancada  do  PP.  Em  discussão  a 
Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em votação a  Moção  n°  01/2012,  a 
qual foi aprovada. 

5. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n° 20/2012, que indica que seja providenciada a instalação de placas 
indicativas na Rua João Horácio Vieira com o nome/número das ruas 
perpendiculares que cruzam a citada via. De autoria do Vereador Osni 
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Ocker; da Indicação n° 21/2012, que indica que o Poder Executivo, em 
conjunto  com  o  DEINFRA,  proceda,  com  urgência,  à  revisão  e  à 
correção de todas as placas de sinalização na SC-415 com o nome do 
Município.  De  autoria  do  Vereador  Izaque  Goes;  da  Indicação  n° 
22/2012, que indica que seja providenciada  a implantação de projeto 
de iluminação pública especial nas proximidades e no trevo de entrada 
da Cidade, na SC-415 com a Estrada José Alves (Barreiro), bem como 
no trecho compreendido entre o referido entroncamento e o início do 
Balneário  Itapoá-Planta  Anexo  B-1.  De  autoria  do  Vereador  Izaque 
Goes; e da Indicação n° 23/2012, que indica que seja providenciada a 
implantação de uma lombada convencional no padrão legal na Av. Dra. 
Zilda Arns Neumann, no cruzamento desta com a rua 1.100. De autoria 
do Vereador Izaque Goes.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA  indica que o Executivo Municipal,  através da 
secretaria competente, providencie a mudança no itinerário do ônibus 
escolar, para que passe desde o mercado Manchester até a escola da 
Barra do Saí. Indica que a empresa Transtusa se manifeste a respeito 
do  aumento  da  passagem  de  ônibus  da  linha  da  Barra  do  Saí  a 
Joinville.  VEREADOR  JEFERSON concorda  com  a  indicação  da 
Vereadora Márcia com relação ao aumento do preço da passagem e 
diz que gostaria reforçar tal indicação. VEREADOR OSNI indica que o 
Executivo Municipal,  através da secretaria competente,  providencie a 
manutenção da ponte do bairro Braço do Norte. 
  
7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  ressalta  a  importância  das  indicações  que 
propôs. Comenta que na SC-412, em Garuva, as placas de sinalização 
de trânsito não foram trocadas e que o acesso principal continua sendo 
pela  Cornelsen.  Diz  que  o  acesso  pela  SC-415  está  muito  mal 
sinalizado. VEREADOR MARCELO diz que, em visita à construção da 
nova sede da Câmara, constatou que o objetivo de que os três Poderes 
ficassem  na  mesma  rua,  pela  posição  que  a  Câmara  está  sendo 
construída, não será atingido, já que a Câmara ficará de frente com a 
Avenida  do  Príncipe.  Comenta  que  depois  de  pronta  e  inaugurada 
começou-se  a  detectar  os  problemas  na  SC-415.  Diz  que  o  TSE 
divulgou uma lista de mais de vinte mil político inelegíveis, entre eles o 
atual Prefeito de Itapoá, que não prestou contas da campanha política 
de 2008.  VEREADORA MÁRCIA comenta que estão havendo várias 
reclamações  sobre  o  Posto  de  Saúde  de  Itapema.  Diz  que  tem 
pacientes que fazem tratamento contínuo que estão há cerca de três 
meses sem poder utilizar  o medicamento por não conseguir  consulta 
para  liberar  a  receita  médica.  Solicita  que  seja  oficiada  a  Prefeitura 
Municipal, para verificar a situação e tomar providências. Diz que teve 
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a oportunidade de assistir uma palestra com o Governador do Paraná, 
o Sr. Beto Richa, e que foi uma excelente palestra de motivação e de 
boa política. Diz que após a palestra, em um almoço com o Governador 
Beto Richa, este declarou compromisso de apoio ao pré-candidato a 
prefeito do PSDB, o Sr. César Cotia. Diz que estarão esta semana se 
reunindo  em  Curitiba,  no  Gabinete  do  Governador,  para  fazer  um 
projeto turístico entre Itapoá e o Paraná. Convida os vereadores para 
visitarem o Ginásio de Esportes do Nereu Ramos para constatarem a 
situação  que  se  encontra  o  Ginásio.  VEREADOR  OSNI diz  que 
conseguiu,  através  do  Porto,  um  repasse  de  R$  15.000,00  para  a 
construção da sede própria do Sindicato Rural. 
 
8. 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, 05 de março de 2012.

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    

     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    

                    

                  Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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