
ATA Nº 176/12 DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 11 DE JUNHO DE 2012.

Aos onze dias do mês de junho de 2012, às 19h15min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 19ª Reunião 
Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após a 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° 175/2012.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 175/2012, a qual foi aprovada, 
com  ausência  dos  vereadores  Marcelo  e  Valdecir  (2min06seg à 
2min20seg). Solicita à  Secretária  que proceda à leitura das 
correspondências (2min30seg à 8min21seg).

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADORA MÁRCIA solicita a inclusão na pauta do Projeto de Lei 
n°. 17/2012, oriundo do Executivo, que prorroga a autorização contida 
da Lei n. 345/2011, para permitir o tráfego de caminhões com origem 
e/ou  destino  ao  terminal  portuário,  no  trecho  que  especifica,  e  dá 
outras  providências  (9min10seg  à  9min20seg).  PRESIDENTE coloca 
em votação o requerimento da Vereadora Márcia,  o qual  foi  acatado 
(9min30seg à 9min43seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Lei n°. 13/2012, oriundo do Executivo, que regulamenta a 
prestação  do  serviço  público  e  privado  de  transporte  coletivo  de 
passageiros  no  município  de  Itapoá-SC,  e  dá  outras  providências 
(10min20seg à 20min52seg). Após, solicita à Secretária que proceda à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  17/2012  (21min17seg  à  25min50seg). 
Encaminha os dois  projetos de lei  para as Comissões Permanentes, 
sendo o PLE n°. 13/2012 em regime ordinário e o PLE n°. 17/2012 em 
regime  de  urgência  (26min  à  26min15seg).  VEREADOR  IZAQUE 
solicita a retirada da pauta do  Projeto de Lei n°. 16/2012, oriundo do 
Legislativo,  que  prorroga  a  autorização  contida  da  Lei  n.  345/2011, 
para  permitir  o  tráfego  de  caminhões  com  origem  e/ou  destino  ao 
terminal portuário, no trecho que especifica, e dá outras providências 
(28min27seg  à  30min).  PRESIDENTE  após  consulta  aos  demais 
autores do PLL n°. 16/2012, acata a solicitação do Vereador Izaque e 
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determina  o  arquivamento  do  referido  projeto  de  lei  (30min23seg  à 
30min30seg). 

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita à  Secretária  que proceda à  leitura  do 
Requerimento  n°.  16/2012,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe a esta Casa de Leis a relação da Equipe de Funcionários 
integrantes  do  SAMU  (Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência), 
unidade locada em nossa Cidade,  informando forma de contratação, 
prazo, remuneração e regime de contratação, de autoria do Vereador 
Daniel  Silvano  Weber.  Após  as  discussões,  o  Requerimento  n°. 
16/2012 é aprovado, com ausência dos vereadores Marcelo e Valdecir 
(33min20seg à 34min50seg).

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação 
n°.  65/2012,  que  indica  que  o  Poder  Executivo  interceda  junto  à 
Transita solicitando a mudança de itinerário da linha de ônibus que tem 
seu início na Barra do Saí e término na Jaguaruna, para que seu ponto 
final  seja  alterado para o  trevo do Barreiro  (Brasmar),  de autoria  do 
Vereador Daniel Silvano Weber (34min56seg à 35min30seg).

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR JEFERSON indica que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente, providencie colocação de areia  no campo de 
futebol  localizada  na  praça  do  Balneário  Paese.  (35min37seg  à 
35min57seg).

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE (36min22seg à 43min).  VEREADOR CALDEIRA 
(43min58seg à 51min08seg).

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
20h06min, 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, 11 de junho de 2012.

                                                                                      
Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    

                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    

           
                  Luis Carlos Zagonel                    

Secretário Geral
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