
INDICAÇÃO N° 17/2019

Indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  de  convênios,

providencie a solicitação de Emenda Parlamentar, através do Gabinete do Deputado Estadual

Rodrigo Coelho – PSB, para aquisição de embarcação "lancha náutica", equipada com motor

de 150hp, para apoio e resgate dos pescadores artesanais do município de Itapoá.

JUSTIFICATIVA: 

A  presente  indicação  vem  ao  encontro  à uma  antiga  reivindicação  dos

pescadores do nosso Município. Com a Emenda Parlamentar aprovada e a aquisição da citada

lancha, os pescadores locais se sentirão mais seguros, pois terão socorro para embarcações em

alto  mar,  baldeamentos,  socorrendo  o  próprio  pescador  em situação  de  emergência,  para

fiscalização, transporte dos pescadores, entre outras utilidades voltados à classe pesqueira do

município de Itapoá.

Salientamos  que  em  Itapoá  são  cerca  de  300  embarcações  e  500  famílias

envolvidas no setor, que movimenta um valor aproximado de R$ 6.000.000,00 ao ano, com

aproximadamente 1.500 toneladas de pescados marinhos, entre crustáceos e peixes diversos. 

O órgão agregador da classe pesqueira em Itapoá é a Colônia de Pescadores Z-

01, fundada em 1964, com sede na localidade de Itapema do Norte. O número de associados

da Colônia é de 750 pescadores, dos quais cerca de 300 tem embarcações de pesca. Itapoá

conta com quatro comunidades pesqueiras: Pontal, Figueira do Pontal, Itapema do Norte e

Barra do Saí. As quatro comunidades pescam quase que as mesmas espécies, variando muito

pouco as artes de pesca, as embarcações e os apetrechos. 

A frota pesqueira de Itapoá contabiliza cerca de 300 embarcações, a maioria

com comprimento entre 7 e 9 metros e potência de motor entre 12 a 24 HP. São canoas de

fibra e pequenos botes tipo baleeira, que, em algumas comunidades, são puxados para a praia

ao final de cada dia de trabalho. 

Nos últimos 04 anos a frota sofreu uma renovação de pelo menos 40%, no

entanto,  há  necessidade  de  renovação/substituição/reforma  de  muitas  embarcações,

principalmente  no que diz  respeito  à  motorização,  para que  essas  possam ser  rentáveis  e

seguras. Muitas destas embarcações apresentam problemas mecânicos em alto mar e ficam à



deriva, sem que haja nenhum tipo de apoio para reboque das mesmas até a praia, trazendo

riscos para a navegação, bem como para a vida da tripulação. 

Justifica-se  a  necessidade  desta  aquisição  uma  vez  que  não  há  em  nosso

Município nenhum tipo de apoio marítimo para os pescadores que saem para alto mar, para

pesca na baía ou em suas proximidades, assim, esta lancha servirá para auxiliar no resgate das

embarcações e para as demais demandas relacionadas à logística das mesmas até o local de

atracação.

Segue anexo os orçamentos para o setor de convênios:

A
Prefeitura de Itapoá 
Joinville, 20 de fevereiro de 2019.

Conforme Solicitação segue orçamento do BOTE inflável

BOTE INFLAVEL ZEFIR G600GII                                              R$  74.590,00

CARRETA RODO ENCALHE R$     7.990,00

MOTOR DE POPA YAMAHA 150HP 4T R$   55.500,00

MONTAGEM + ACESSORIOS + GPS R$   25.000,00

Valor Total R$ 163.080,00

 Cond. Pagto: a vista
Validade: 10 dias

_____________________________________________
Nova Onda LTDA - ME
CNPJ 10.538.501/0001-80

Rod. BR 101 Km 71 – Araquari – SC – Tels: 55 (47) 3439-5001 



CLIENTE: Câmara de Vereadores de Itapoá

At Vereador Jefinho

ORÇAMENTO
 Marca: ZEFIR

 Modelo: G600 Geração II

 

1- Casco 
Construídos em fibra de vidro laminado com resina de poliéster 
ortoftálica, reforçada com tecido Biaxial de 1400 g/m², acabamento em 
gel branco com tratamento anti-UV, isoftálico com NPG, manta de vidro 
de 450 g/m², compartimento de proa amplo para guarda de cabos e 
ancora. Banco de proa em “L” para 3 pessoas, com compartimento sob 
o mesmo para guarda de equipamentos, console com banco e geladeira 
sob a mesma à meia nau, banco de popa para três pessoas com 
compartimento sob o mesmo para guarda de equipamentos.

2- Flutuadores
Confeccionado com tecido com trama interna de poliéster de 1100 
Decitex, emborrachado com um composto a base de PVC Nitrílico, o 
único no mercado brasileiro que em sua composição contém a mistura 
de 40% de borracha, aumentando a sua resistência á intempéries e 
todas as emendas são 100% soldadas eletronicamente. Os flutuadores 
são divididos em 04 compartimentos independentes cada qual com sua 
válvula e ao entorno deles é instalado um perfil de borracha em para 
proteção do mesmo. Tecido com certificação ISO 9001:2008 e ISO / TS 
16949:2009 – Third Edition

3- Estofamento
Estofamento confeccionado todo em tecido especial de alta tenacidade 
e antimofo e espuma de alta densidade.



4.  Console.
Á meia-nau, com suporte de comando de Top ou comando lateral, com 
para-brisa de acrílico, guarda mancebo em aço inox, soleira, suporte de 
extintor e Porta luvas revolucionário.

5.  Equipamentos originais:
01 Púlpito de proa fibra de vidro 
01 Lançador de ancora em aço inox. 
02 Passa cabos de inox. 
03 Cunhos de amarra em aço inox. 
01 Dreno de aço inox de popa para esgotamento rápido. 
01 Tanque rotomoldado de 110 litros, mangueiras e bocal de 
abastecimento. 
03 Alças para reboque- "U” Boats de aço inox. 
04 Alças de transporte de borracha maciça.

Valor unitário do bote + carreta encalhe....
R$ 69.900,00

Motor Yamaha 115hp 4T 
2019.................R$ 49.000,00

Acessórios básicos para montagem

QTD Descrição  unitario  Valor Total

1 Gps Sonar Garmin Echomap  R$      
4.900,00 

 R$         
4.900,00 

1 Radio VHF Uynidem + antena  R$      
2.500,00 

 R$         
2.500,00 

1 Volante base de inox modelo H2O  R$          
600,00 

 R$            
600,00 

2 Kits de mangueiras p/ combustível + Bulbo e conector.  R$          
200,00 

 R$            
400,00 

4 Óleo motor  R$            
35,00 

 R$            
140,00 

1 Caixa de Direção Hidráulica seastar  R$      
6.800,00 

 R$         
6.800,00 

1 Bomba de porão 800 c/ Automático/ saída  R$          
465,00 

 R$            
465,00 



1
Bomba de agua pressurização de 1.9 GPM.  R$          

630,00 
 R$            
630,00 

1
Painel elétrico de 6 posições.  R$          

360,00 
 R$            
360,00 

2
Bateria AC Delco 70 amperes.  R$          

480,00 
 R$            
960,00 

1
Terminal de bateria  R$          

220,00 
 R$            
220,00 

1
Chave de bateria.  R$          

260,00 
 R$            
260,00 

1
Instalação mecânica.  R$      

3.000,00 
 R$         
3.000,00 

 
Sub Total    R$      

21.235,00 

VALOR Total  Barco + motor + 
instalação.................................R$: 
140.135,00

  Equipamentos opcionais:    

QTD Descrição  unitário  Valor Total 

1 Capota conversível em alumínio de 4 arcos
 R$       
1.800,00 

 R$         
1.800,00 

1 Escada
 R$       
1.200,00 

 R$         
1.200,00 

1 Targa em aço inox
 R$       
5.770,00 

 R$         
5.770,00 

       

Joinville, 18 de Fevereiro de 2019.

Rodrigo Priess

47 997770721

Orçamento valido por 15 dias sujeito a alteração de valores.



Itapoá, 22 de fevereiro de 2019.

JEFERSON RUBENS GARCIA
Vereador MDB

[assinado digitalmente]

JOSÉ MARIA CALDEIRA
Vereador MDB

[assinado digitalmente]

JOAREZ ANTONIO SANTIN
Vereador MDB

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

Joinville, 20 de Fevereiro de 2018.

Câmara de Vereadores de ITAPOA

Segue orçamento:

BOTE INFLAVEL ZEFIR G600GII                                                       R$  71.990,00
CARRETA RODO ENCALHE R$     7.550,00
MOTOR DE POPA YAMAHA 150HP 4T R$   55.000,00
MONTAGEM + ACESSORIOS R$   24.000,00

Valor Total R$ 158.540,00

_____________________________________________
Gustavo H Lorenzetti Sakai Ltda.
CNPJ 02.786.435/0001-39

Rua Max Colin 1419 – America – Joinville – SC – Tels: 55 (47) 3028-0841 e 3028-0888 
www.airguns.com.br e-mail: airguns@airguns.com.br
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