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ATA Nº 43/09 DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Aos  sete  dias  do  mês  de  dezembro  de  2009,  às 19h09min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
35ª Sessão Ordinária do 1º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos, após a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°.  42/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 42/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências. 
VERERADOR  MARCELO  comenta  que  está  na  Casa  um  Projeto  de 
Conclusão  de  Curso  de  Ivanilda  de  Azevedo,  que  trata  do  Portal  de 
Itapoá.  VEREADOR  IZAQUE solicita  que  se  envie  cópia  do  ofício 
recebido da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
para o Sindicato Rural. 

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADOR MARCELO solicita que seja incluída na Pauta a entrada do 
Projeto de Lei n°. 241/09, oriundo do Executivo,  que autoriza a ligação de 
água  em  área  de  posse.  PRESIDENTE  coloca  em  deliberação  o 
requerimento  do  Vereador  Marcelo,  o  qual  foi  acatado. Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do  Projeto de Lei  nº.  241/2009. Após, 
distribui o referido Projeto às Comissões em Regime de Urgência. Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 25/2009, oriundo 
do Legislativo,  que autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar 
dotação orçamentária.  VEREADOR DANIEL solicita dispensa da leitura 
do Projeto, fazendo leitura apenas da ementa.  PRESIDENTE coloca em 
deliberação o requerimento do Vereador Marcelo, o qual foi acatado. Após 
a leitura da ementa, distribui o referido Projeto às Comissões em Regime 
de Urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda n°. 
01/2009  ao  Projeto  de  Lei  n°.  239/2009,  que  modifica  o  art.  1°  do 
referido Projeto. Em discussão a emenda.  Encerrada a discussão. Em 
única votação a emenda n°.01/2009 ao Projeto de Lei n°. 239/2009, a 
qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Emenda n°. 01/2009 ao Projeto de Lei n°. 19/2009, que modifica o art. 
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1°  do  referido  Projeto.  Em  discussão  a  emenda.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação a emenda n°.01/2009 ao Projeto de Lei 
n°.  19/2009,  a  qual  foi  aprovada.  VEREADOR  DANIEL solicita  a 
inclusão da votação dos Projetos de Lei n°. 239/2009 e n°. 19/2009 na 
Pauta de hoje.  PRESIDENTE  coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  acatado. PRESIDENTE  solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  238/2009, 
oriundo  do  Executivo,  que  concede  abono  natalino  pecuniário  aos 
servidores públicos municipais. Em única discussão o projeto. Solicita 
que se oficie  o Executivo solicitando uma lista  dos funcionários  que 
serão  beneficiados  com o  abono.  Encerrada  a  discussão.  Em única 
votação o Projeto de Lei n°. 238/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  239/2009, 
oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
receber  a  área  de  terra  em doação.  Em única  discussão  o  projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°. 
239/2009,  o qual  foi  aprovado. Solicita  ao Secretário  que proceda à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  18/2009,  oriundo  do  Legislativo,  que 
denomina  nome  de  rua:  “Merary  Cipriano”.  VEREADOR  DANIEL 
solicita  que  se  faça  a  leitura  apenas  da  ementa  do  projeto. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Daniel,  o  qual  foi  aprovado.  Em  primeira  discussão  o  projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°. 
18/2009,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura do Projeto de Lei n°. 19/2009, oriundo do Legislativo, que altera 
a  Lei  Municipal  n°.  111/95,  que dá denominação de via pública.  Em 
primeira  discussão  o  Projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira 
votação o Projeto de Lei n°. 19/2009, o qual foi aprovado.  Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 20/2009, oriundo 
do  Legislativo,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de 
Proteção  da  Reserva  do  Mangue  da  Barra-  APREMAI.  VEREADOR 
DANIEL solicita que se faça a leitura apenas da ementa do projeto. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Daniel,  o  qual  foi  aprovado.  Em  primeira  discussão  o  projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°. 
20/2009, o qual foi aprovado.  

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  62/2009,  que  requer  informações  sobre  a  divisão 
das  famílias  contempladas  pelo  PSF  de  Itapema  do  Norte,  qual  a 
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quantidade  exata  dessas  famílias  e  quais  os  bairros  que  serão 
atendidos,  de  autoria  da  bancada  do  PMDB.  Em  discussão  o 
Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em votação  o  Requerimento 
n°. 62/2009, o qual foi aprovado. 

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica a limpeza da Rua das Gaivotas, ao lado 
da Colônia dos Pescadores  e, se não for atribuição da Prefeitura limpar o 
Mercado do Peixe, que cobrem que os Pescadores o façam. VEREADOR 
IZAQUE indica  ao  Executivo  Municipal,  que  determine  ao  setor 
competente que se faça a limpeza e a roçada das Pedras, visto que a 
temporada está chegando e as Pedras são o cartão postal da cidade. 

6. MOÇÃO
VEREADOR DANIEL solicita que se faça uma Moção de Congratulação e 
Aplauso  ao  Governador  do  Estado  do  Paraná,  Roberto  Requião,  em 
agradecimento  ao  recapeamento  do  asfalto  no  trecho  pertencente  ao 
estado  do  Paraná,  na  entrada  do  Município  e  convida  todos  os 
Vereadores  à  subscreverem  a  Moção.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o Requerimento do vereador Daniel, o qual foi aprovado. Em 
discussão a Moção n°. 19/2009. Encerrada a discussão. Em votação a 
Moção n°. 19/2009, a qual foi aprovada. 
 
7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA  MÁRCIA  solicita  que  se  oficie  o  Executivo  solicitando 
informações da Secretaria de Saúde para que tome providências quanto 
ao atendimento médico no PSF do Samambaial, porque não está havendo 
atendimento.  Parabeniza  o  Executivo  pela  iluminação  natalina. 
VEREADORA MARCELO  comenta que a máquina para reciclagem da 
casca  do  coco  já  está  no  Município.  Comenta  sobre  o  transporte  dos 
dejetos  da  pesca  e  solicita  que  se  oficie  o  Executivo  Municipal 
questionando se vão contratar algum pescador para fazer o transporte ou 
se foi feito um acordo com a Colônia de Pescadores. Comenta sobre a 
luta que foi feita para que se fizesse o recapeamento do asfalto no trecho 
na entrada do Município.  VEREADOR DANIEL diz que está feliz por ver 
que a empresa que ganhou a licitação para recuperação asfáltica já está 
trabalhando na estrada Cornelsen.  Menciona que esteve na formatura do 
PROERD e ficou muito feliz em ver o entusiasmo das crianças. Solicita 
que se oficie o Tenente Mário Elias e ao instrutor,  o Soldado Osvaldir, 
agradecendo  pelo  trabalho  feito  com  as  crianças.  VEREADOR 
JEFERSON comenta que, segundo o Relatório de Balneabilidade, Itapoá 
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não tem nenhum ponto impróprio para banho.  VEREADOR CALDEIRA 
comenta sobre o problema que o Município está tendo com a falta de 
médicos. Sobre a criação de um Portal na entrada do Município, menciona 
que é isso complicado, que já há uma luta há muito tempo pra esse fim. 
Sugere que, quando isso acontecer, que se faça um Portal bem feito, com 
cobrança  de  pedágio  para  automóveis  com  placas  de  fora.  Faz 
comentários sobre a arrecadação do Município.  VEREADOR VALDECIR 
parabeniza  o  Presidente  pelo  trabalho  que  ele  tem  feito  na  Câmara. 
Parabeniza o Prefeito por trocar de Secretário de Planejamento. Quanto 
aos trabalhos da Comissão da Orla, comenta que a Procuradora da Casa 
encaminhou um documento ao  Executivo  e  estão  esperando resposta. 
VEREADORA MÁRCIA sobre  a  visita  do  Deputado  Nilson  Gonçalves, 
comenta que ele esteve no Município com um projeto para mulheres, onde 
desenvolverão vários trabalhos de natal  durante o dia.  Comenta que o 
professor  Ozail  da  Silva  Costa  esta  sendo homenageado em Joinville, 
pelo projeto de proteção das águas, de sua autoria. Comenta sobre as 
subvenções  sociais  que  o  Deputado  Nilson  Gonçalves  está 
providenciando para o  Município.  PRESIDENTE comenta que amanhã, 
mesmo sendo feriado, as Comissões irão se reunir e, logo em seguida, 
farão  uma  Sessão  Extraordinária.  Deseja  sorte  à  nova  Secretária  de 
Planejamento. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h47min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Diretor Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 07 de dezembro de 2009.

      Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
 Presidente                                          Vice- Presidente

  Marcelo Antonio Tessaro                         Luis Carlos Zagonel           
          Primeiro Secretário                         Diretor Geral
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