
ATA Nº. 159/12                    DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

 (x) CLJRF        (x) CESA       (x) COF      (x) COSP

Aos quinze dias do mês de maio de 2012, reuniram-se, ordinariamente, no 
Plenário da Câmara Municipal de Itapoá, às 9h44min, os membros da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Izaque Goes 
(Presidente), Marcelo Antonio Tessaro (Vice-Presidente) e José Maria 
Caldeira (Membro), Comissão de Educação, Saúde e Assistência: Jeferson 
Rubens Garcia (Presidente), Valdecir de Souza (Vice-Presidente) e Izaque 
Goes (Membro); Comissão de Finanças e Orçamento: José Maria Caldeira 
(Presidente),  Jeferson  Rubens  Garcia  (Vice-Presidente) e Izaque Goes 
(Membro); e a Comissão de Obras e Serviços Públicos: Valdecir de Souza 
(Presidente),  Jeferson  Rubens  Garcia  (Vice-Presidente)  e José Maria 
Caldeira (Membro), sob a presidência do Vereador Izaque Goes. 
PRESIDENTE solicita que o Vereador Marcelo proceda à leitura da Ata n°. 
157/2012, a qual foi aprovada. Solicita que o Vereador Marcelo proceda à 
leitura  da  Ata  n°.  158/2012,  a  qual  também  foi  aprovada.  Solicita  ao 
Vereador  Marcelo  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  11/2012, 
oriundo do Executivo,  que declara área de vocação portuária e dá outras 
providências.  Requer  seja  oficiado o Concidade,  solicitando cópia  da ata 
acostada ao projeto, a qual deverá estar devidamente assinada. PATRÍCIO 
JÚNIOR,  Diretor  do  Porto  Itapoá,  após  cumprimentar  os  presentes,  bem 
como agradecer a oportunidade, diz que o Porto Itapoá tem acompanhado 
todas  as  reuniões  desta  Casa  que  discutem  sobre  o  trânsito  dos 
caminhões. Diz que não é advogado mas, pelo pouco que conhece sobre 
as  leis,  acredita  que  não  pode  haver  uma  lei  que  retira  direitos  de 
determinadas empresas, principalmente o de ir e vir. Fala que a lei em vigor 
já diz que os caminhões para o Porto não poderiam transitar, entretanto, diz 
que é curioso que um caminhão com um container com destino à Brasmar  
poderia  trafegar,  pois  ele  não  está  indo  para  o  Porto.  Diz  que  nunca 
colocaram  isso  como  ponto  principal,  pois  preferem  trabalhar  com  a 
municipalidade para encontrarem um melhor caminho. Afirma que no ano 
passado  o  Porto  deu  uma previsão  de  passagem dos  caminhões,  e  que 
esta  previsão  aconteceu.  Acredita  que  o  impacto  na  Cidade  não  foi  tão 
grande  assim.  Em  uma  reunião,  na  ápoca  por  iniciativa  do  Vereador 
Caldeira,  junto  com  o  Vereador  Jeferson,  mais  o  Deputado  Chiodini,  foi 
realizado  um acordo  com a  Cootranlog  para  o  Porto  dar  a  eles  30% da 
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movimentação  do  Porto.  Diz  que  isso  foi  feito  e  até  hoje  está  sendo 
cumprido. Afirma que hoje há moradores da Cidade que o Porto conseguiu 
manter na Cidade, e eles voltam para casa com seus caminhões. Não é a 
melhor coisa porque eles gastam dinheiro, visto que voltam vazios. Diz que, 
inclusive,  o  Márcio  comentou  que  alguém  está  tomando  a  iniciativa  de 
construir  um pátio  para  eles  deixarem os  seus  caminhões.  Afirma que  o 
Porto compreende que colocar caminhões transitando na Cidade não é a 
melhor coisa. Diz que hoje há caminhões trafegando que são de maiores 
tonelagens,  os  quais  causam maiores  impactos,  inclusive.  Relata  que na 
reunião do Concidade ficou claro que existe uma possibilidade, deliberada 
por  eles,  mas  que  também  haveria  um  certo  controle  dos  horários  de 
tráfego.  Manifesta-se  favorável  para  que  haja  determinados  horários  de 
tráfego. Diz que isso é normal, que em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e 
Itajaí é assim. Afirma que a Cidade está no caminho certo. Diz que o Porto 
teve um atraso muito grande na liberação das licenças para fazer um corte, 
chamado de B1, que é um acesso que vai retirar dos pescadores, visto que 
o Porto concorda que não deve se manter por muito tempo o tráfego por ali. 
Além do atraso, diz que houve uma despesa de oito milhões de reais, que o 
Porto  colocou  na  pavimentação  da  Cidade,  a  qual  não  estava  prevista. 
Comenta que o Porto está  passando por  um momento muito  difícil  e  por 
isso  que  pediu  a  palavra  no  Concidade.  Relata  que  o  Governo  Federal  
alterou  a  lei  do  ICMS,  dando  incentivo  à  importação  via  Santa  Catarina. 
Assim, diz que vai haver uma queda violenta no Estado. Diz que empresas 
já estão começando a se mudar e o Estado vai perder muito. Diz que faz 
parte  de  um  grupo  de  trabalho  junto  ao  Governo  Federal,  o  qual  está 
tentando  buscar  opções  junto  Governo,  como uma  compensação  para  o 
Estado, principalmente para as cidades afetadas, o que é o caso de Itapoá. 
Diz que algumas empresas que aqui se instalariam, já não mais o farão. Diz 
que o Município vai perder até o que não tem, sendo que até o processo da 
Fastcargo sofra algum atraso. Diz que o impacto que essa Casa tem nas 
notícias é muito grande, então afirma que qualquer notícia contra o Porto, 
afeta tudo, em geral. Diz que o Porto tem trabalhado junto à comunidade no 
intuito  de  minimizar  todo  o  impacto.  Relata  que  o  Porto  acompanha  o 
trabalho  do  Ibama,  todas  as  compensações  foram  pagas,  além  dos 
trabalhos realizados junto aos vereadores, com ajuda à entidades, etc. Diz 
que  o  Porto  precisa  da  ajuda  dessa  Casa.  Afirma  que  não  querem  a 
liberação total, mas sim que seja liberado com o controle de horários, como 
também não só para os caminhões do Porto, mas para todos os caminhões.  
Diz que, assim, haverá justiça. Agradece a oportunidade de falar e coloca-
se  à  disposição  para  discutir  qualquer  ponto.  PRESIDENTE  após  as 
discussões,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  para  parecer  jurídico  da 
Procuradora da Casa. Solicita ao Vereador Marcelo que proceda à leitura 
do  Projeto  de  Lei  n°.  12/2012,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei 
Municipal n°. 030/2001, que dispõe sobre a política de assistência social do 
Município.  Após  as  discussões  entre  os  membros  das  Comissões 
Permanentes,  bem  como  as  considerações  da  Sra.  Maria  Bernadete 
Martins Pinto Rodrigo, Assistente Social do Município, encaminha o referido 
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projeto  de  lei  para  parecer  jurídico  da  Procuradora  da  Casa.  Nada mais 
dispuseram, encerrando a Reunião às 11h14min, da qual foi lavrada a ata 
que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim, Patrícia 
Carneiro  Braz, secretária “ad hoc”  designada para o ato, e demais 
vereadores.
Itapoá, 15 de maio de 2012.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                                               
                                                    

Izaque Goes              Marcelo Antonio Tessaro         José Maria Caldeira 
     Presidente                        Vice-Presidente                             Membro

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 
  
  José Maria Caldeira          Jeferson Rubens Garcia              Izaque Goes
           Presidente                          Vice-Presidente                          Membro

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
      

                                  
  Jeferson Rubens Garcia            Valdecir de Souza               Izaque Goes
            Presidente                            Vice-Presidente                      Membro

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                
                                                       
  Valdecir de Souza         Jeferson Rubens Garcia        José Maria Caldeira
        Presidente                         Vice-Presidente                          Membro

Patrícia Carneiro Braz
Agente Legislativo
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