
ATA Nº 172/12 DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 07 DE MAIO DE 2012.

Aos quatorze  dias do mês de maio  de 2012, às 19h00min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
15ª 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° 171/2012.  Encerrada a 
discussão. Em votação a  Ata Ordinária n° 171/2012, a qual foi aprovada 
(1min55seg à 2min20seg). Solicita ao Vereador Marcelo  que proceda à 
leitura das correspondências (2min24seg à 8min40seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n°. 11/2012, que altera a Lei Municipal n°. 139/1996, que declara 
área  de  vocação  portuária  e  dá  outras  providências,  bem  como  do 
Projeto de Lei n°. 12/2012, que altera a Lei Municipal n°. 030/2001, que 
dispõe  sobre  a  política  de  assistência  social  do  Município,  ambos 
oriundos do Executivo. Após a leitura, encaminha os dois projetos de 
lei  para  as  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário  (9min  à 
26min30seg).

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à  Secretária que proceda à  leitura  do 
Requerimento n°. 10/2012, que requer informações quanto a reforma e 
ampliação da atual sede da Prefeitura, de autoria do Vereador Marcelo 
Antonio Tessaro. Após as discussões, o Requerimento n°. 10/2012 é 
aprovado, com um voto contrário (27min à 31min36seg).

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da  Indicação 
n°. 46/2012, que indica a realização de melhorias na Avenida Beira Mar 
04;  Indicação n°. 47/2012, que indica a execução do projeto da praça 
na Av. das Nações, no Centro, entre a Av. Brasil e a praia, bem como a 
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instalação de uma academia ao ar livre; e  Indicação n°. 48/2012, que 
indica que seja  realizada uma revisão geral  nas placas turísticas do 
Município,  todas  de  autoria  da  Bancada  do  PMDB  (31min45seg  à 
33min36seg).

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente, encaminhe  ofício  ao  Governo  Federal, 
solicitando a viabilização de verba para reforma do Ginásio de esportes 
anexo  ao  Colégio  Nereu  Ramos.  (33min37seg  à  34min50seg). 
VEREADOR JEFERSON indica que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente, providencie a substituição da placa pórtico, na 
descida  da  SC-415,  próximo  ao  trevo,  na  qual  consta  um  nome  de 
bairro  inexistente  “Itapema  do  Saí”.  (35min18seg  à  35min45seg). 
VEREADOR DANIEL  solicita seja oficiado ao Deinfra, visto que esse 
assunto é de alçada daquela instituição (35min50seg à 36min20seg). 
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal,  através da 
Secretaria  competente,  com  a  máxima  urgência,  construa  uma 
passarela  para  pedestres  e  ciclistas,  na  rua  José  Alves,  ao  lado  da 
ponte,  no  bairro  Figueira  do  Pontal  (36min36seg  à  37min30seg). 
VEREADOR IZAQUE indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
Secretaria  competente,  notifique  a  empresa  Brasmar  para  que 
reposicione os refletores do depósito de conteiners, no Barreiro, trevo 
da  rodovia  SC-415  (37min43seg  à  39min).  VEREADORA MÁRCIA 
indica  que o  Executivo  Municipal,  através  da Secretaria  competente, 
com a máxima urgência, instale a iluminação pública no poste do trevo 
da  rodovia  SC-415  (39min06seg  à  39min45seg).  VEREADOR 
MARCELO indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria 
competente,  proíba  a  colocação  de  placas  de  comércio  no  morro 
defronte  ao  trevo  da  rodovia  SC-415  (39min50seg  à  40min50seg). 
VEREADOR JOAREZ indica  que  o  Presidente  das  Comissões 
Permanentes encaminhe ao Concidade as atas em que foi discutido o 
projeto de lei acerca da área retroportuária (40min58seg à 43min).

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  (43min26seg  à  54min42seg).  VEREADOR 
OSNI  (54min50seg  à  1h00min30seg). VEREADOR IZAQUE 
(1h03min34seg  à  1h03min48seg).  VEREADOR  JEFERSON 
(1h04min12seg à 1h05min01seg).

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20h05min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Secretário Geral e pela Mesa 
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Diretora.
Itapoá, 14 de maio 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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