ATA Nº 162/12 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 6ª LEGISLATURA EM 12 DE MARÇO DE 2012.
Aos doze dias do mês de março de 2012, às 19h04min, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 6ª 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° 161/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 161/2012, a qual foi aprovada,
com ausência do Vereador Joarez. Solicita à Secretária que proceda à
leitura das correspondências. VEREADORA MÁRCIA solicita a
inclusão na Pauta da presente Reunião do Projeto de Lei n° 03/2012,
oriundo do Poder Executivo, que complementa o índice de revisão
geral anual das remunerações dos servidores públicos e subsídios dos
agentes políticos do Município de Itapoá. VEREADOR MARCELO
comenta que é mais um projeto importante que o Executivo encaminha
à Câmara só na segunda-feira, não respeitando o prazo regimental. Se
declara favorável à entrada do projeto na Casa. PRESIDENTE coloca
em deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi
aprovado.
2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda a leitura do Projeto de
Lei n° 03/2012, oriundo do Poder Executivo, que complementa o índice
de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e
subsídios dos agentes políticos do Município de Itapoá. Após,
encaminha o projeto às Comissões Permanentes, em regime de
urgência.
3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda a leitura da Redação
Final ao 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 discussão a
Redação Final. Encerrada a discussão. Em votação a Redação Final
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ao Projeto de Lei n° 48/2011, a qual foi aprovada, com ausência do
Vereador Joarez. Justifica a ausência do Vereador Joarez que está em
viagem e por problemas no trânsito não conseguiu chegar a tempo
para a reunião.
4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON comenta que na última quinta-feira o
Concidade discutiu o projeto de zoneamento ecológico econômico e foi
praticamente unânime pela não alteração da área retroportuária, assim,
o projeto não virá para o Legislativo. Diz que dentre os motivos está
que a atual área é de 12 milhões de metros quadrados e que desta
área nem 5% está sendo ocupada. Menciona que o Conselho diz que a
prioridade hoje é o Plano Diretor. Diz que o próprio jurídico do
Executivo não está bem seguro em relação ao aumento de tal área.
Afirma que essa ampliação deve ser feita com planejamento e muito
estudo. Comenta que na tarde do dia oito de março estiveram na SDR
integrantes do movimento SOS Orla de Itapoá, juntamente com alguns
vereadores, para reivindicarem recursos para um projeto básico para
recuperação da orla de Itapoá. VEREADOR MARCELO comenta que o
intuito, tanto no zoneamento ecológico econômico, quanto no uso e
ocupação do solo, sempre foi aumentar a área retroportuária dos dois
lados da SC-415. Questiona quais os interesses por trás dessa
insistência em aumentar tal área. Diz que o projeto que trata da zona
retroportuária não deveria estar no Concidade e sim primeiro passar
pelo Condema. Diz que acredita que não é oportuno falar em Plano
Diretor nesse momento. Comenta que o projeto de lei que prevê a
criação de vagas para bibliotecário e monitor de laboratório de
informática, o qual foi aprovado em primeira votação, é conveniente,
mas que não é oportuno a supressão de vagas de professores. Diz que
parece que o asfalto em frente à Prefeitura sairá antes do da Avenida
Ana Maria Rodrigues de Freitas. VEREADOR OSNI diz que se isso
acontecer, irá tomar providências junto com a comunidade.
VEREADOR MARCELO diz que o ideal seria ter asfalto todas as ruas
do Município. VEREADOR DANIEL convida a todos os vereadores
para a inauguração da linha de transmissão, que acontecerá na
próxima sexta-feira, às 9h30min. Diz que tal obra fará com que Itapoá
tenha sua redenção na questão de energia elétrica, não dependendo
mais do município de Guaratuba. Discorda do Vereador Jeferson
quando disse que foi unânime no Concidade a questão da expansão da
área retroportuária. Diz que esse mesmo Conselho no início foi
contrário aos caminhões passarem pela área urbana do Município e
que se não fosse a insistência, não haveria o asfalto que o Porto fez
em contrapartida. Diz que não dá pra perder a oportunidade de
explorar a área na SC-415. Diz que o Plano Diretor é importante, mas
que é necessário no mínimo um ano para a criação deste projeto.
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5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h01min, 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, 12 de março de 2012.
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