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ATA Nº 42/09 DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos  trinta  dias  do  mês  de  novembro  de  2009,  às 19h08min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
34ª 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 leitura de um trecho da Bíblia e oração do Pai Nosso, 
na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°.  41/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 41/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°.  216/2009,  que cria  o  FUMMPOM  e  dá  outras  providências. 
Após, distribui o projeto às Comissões em regime de urgência.  Solicita 
ao Secretário  que proceda à leitura do  Projeto de Lei  n°.  238/2009, 
que  concede  abono  natalino  pecuniário  aos  servidores  públicos 
municipais.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  em  regime  de 
urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°.  239/2009,  que autoriza  o Executivo Municipal  a receber  área de 
terra em doação para construção da sede da Câmara de Vereadores. 
Após, distribui o projeto às Comissões em regime de urgência. Solicita 
ao Secretário  que proceda à leitura do  Projeto de Lei  n°.  240/2009, 
que  aprova  a  planta  de  valores  e  dá  outras  providências.  Após, 
distribui o projeto às Comissões em regime ordinário. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°.  235/2009,  que incorpora abono concedido pela Lei  Municipal 
n°. 217/2009 e o complemento referente às diferenças constitucionais, e 
dá outras providências.  Em discussão o projeto.  VEREADORA MÁRCIA 
solicita a leitura do parecer jurídico da Casa.  SECRETÁRIO procede à 
leitura do Perecer Favorável das Comissões e do Parecer Contrário da 
Procuradora  da  Casa.  VEREADOR  IZAQUE diz  que  as  Comissões 
analisaram  e  deram  parecer  Favorável  por  não  visualizar  nenhuma 
ilegalidade que pudesse macular a tramitação do Projeto de Lei.  Diz que 
a forma adotada não é a melhor, já que a administração deveria aplicar 
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anualmente os índices de inflação. Diz que entende de forma diferente da 
assessora da Casa, já que a concessão do abono é uma verba específica 
e foi concedida para todos os servidores. Diz que acha que não haverá 
problemas de ordem legal que venha a dar complicações futuras. Afirma 
que é favorável ao projeto. VEREADOR MARCELO diz que no início do 
ano foi assumido um compromisso com os servidores e com o Chefe do 
executivo que na época explicou que era impossível dar a revisão, porém, 
daria  o  abono  com  o  compromisso  de  incorporá-lo  ao  salário  dos 
servidores. Comenta que felizmente o projeto deu entrada na Casa. Diz 
que  esse  R$  120,00  pode  não  representar  muito  para  quem tem um 
salário acima de mil reais, mas faz muita diferença pra quem ganha um 
salário  minimo.  VEREADOR IZAQUE diz  que se mantiver  o abono da 
forma como está  os  servidores  não  terão  o  benefício  refletido  no  13° 
salário  e  nas  férias.  Esclarece  que  o  projeto  está  acompanhado  de 
parecer contábil que mostra que não haverá grande impacto. VEREADOR 
CALDEIRA comenta que o Prefeito esta cumprindo a palavra e diz que 
acha justo a incorporação. VEREADOR VALDECIR diz que é favorável ao 
projeto.  VEREADORA MÁRCIA diz que é uma vergonha ter que passar 
por essa situação, que é humilhante ter que assistir uma situação dessa 
na Câmara de Vereadores. Comenta que o abono esta sendo incorporado 
com  uma  ilegalidade.  Afirma  que  os  vereadores  estão  fazendo  uma 
situação irregular. Diz que não é dessa forma que se corrige a situação 
dos servidores que tem salário baixo, porque para corrigir houve prejuízo 
para outros servidores.  VEREADOR JEFERSON diz que é favorável ao 
projeto.  VEREADOR  DANIEL  comenta  que só  não  fica  feliz  com  a 
incorporação do abono quem ganha mais de  dois mil reais. Desta forma, 
a  maioria  dos servidores será beneficiada,  visto  que a  maioria  recebe 
salário  abaixo  de  dois  mil  reais.  Diz  que  é  favorável  ao  projeto. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em única votação o  Projeto Lei n°. 
235/2009,  o  qual  foi  aprovado,  com  abstenção  da  Vereadora  Márcia. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
236/2009,  que  incorpora  abono  concedido  pela  Lei  Municipal  n°. 
217/2009, e dá outras providências. Em discussão o projeto. Encerrada a 
discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  Lei  n°.  236/2009,  o  qual  foi 
aprovado, com abstenção da Vereadora Márcia. Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura da Redação Final do Projeto de Lei n°. 16/2009, que 
altera a Lei Municipal n°. 146/2002, que dispõe sobre ruídos urbanos e 
proteção  do  bem  estar  e  do  sossego  público.  VEREADOR  IZAQUE 
solicita que se faça leitura apenas da ementa do projeto.  PRESIDENTE 
coloca  em deliberação  o  requerimento  do  vereador  Izaque,  o  qual  foi 
aprovado. Em discussão a Redação Final do PLL n°. 16/2009. Encerrada 
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a discussão. Em segunda votação a Redação Final do PLL n°. 16/2009, a 
qual foi aprovada.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica,  em nome  da  Bancada  do  PMDB,  PP 
PSDB e PR a limpeza de toda a extensão da orla marítima do Município. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MARCIA comenta  que  os  moradores  da  Figueira  e  do 
Pontal, pela falta de energia elétrica, tiveram prejuízos. Comenta sobre o 
descaso  da  Celesc  e  solicita  que  se  oficie  a  Celesc  requerendo 
informações  sobre  o  que  aconteceu  e  por  que  a  comunidade  não  foi 
atendida de imediato. VEREADOR JOAREZ parabeniza a comunidade do 
Samambaial e a comunidade do São José pela inauguração dos Postos 
de Saúde. Pede ao Presidente das Comissões, Vereador Izaque, atenção 
especial ao Projeto de Lei n°. 239/09, que é o projeto que trata da área de 
terra para construção da Câmara. Se desculpa pela demora no processo 
para construção da sede da Câmara, diz que isso esta ocorrendo pela 
burocracia do processo. Comenta sobre o Projeto de Lei n°. 240/09, que 
trata da planta de valores, e diz que os vereadores tem que avaliar bem, 
porque o aumento dos impostos não é justificável nesse momento, já que 
não se tem nem calçadas nas avenidas do Município. Comenta que um 
site do município divulgou uma notícia em que diz que a Câmara é de 
“vendedores” e não de “vereadores”. Diz que o “cidadão” foi infeliz e que 
tem-se que entrar com uma ação na justiça contra ele, para que ele pare 
com esse tipo de comentários. Diz que respeita a imprensa, desde que a 
imprensa noticie a verdade. Comenta sobre o Projeto de Lei n°. 237/09, e 
sugere  que  o  Presidente  das  Comissões  faça  um  ofício  solicitando 
memorial  descritivo  da  área  portuária  antes  da  aprovação  do  referido 
projeto, e também da área industrial, para que se possa aprovar o projeto 
corretamente.  Também sugere que se faça um ofício  questionando se 
existe algum pedido de aumento da área retro portuária e se existe um 
estudo  da  criação  da  área  portuária  secundária.  Comenta  sobre  a 
possibilidade da compra do Viscaya para a sede da Prefeitura. Diz que é 
contrário  a  essa  compra.  VEREADORA  MÁRCIA comenta  que  o 
Secretário de Administração do Governo do Estado, Manoel Mendonça, 
em visita à cidade, afirmou que o convênio para a sede da Prefeitura será 
de  R$  1  milhão,  e  não  de  R$  600  mil.  VEREADOR IZAQUE diz  ser 
totalmente contra à compra do  Viscaya ou à construção da sede em uma 
localidade  retirada.  Diz  que  se  vier  o  projeto  da  compra  vai  pedir  a 
certidão negativa de débitos do imóvel.  VEREADOR JOAREZ comenta, 
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ao contrário do que foi noticiado no mesmo site que citou anteriormente, 
que  esteve  presente  na  audiência  com  a  Juíza,  juntamente  com  os 
demais  Vereadores,  reivindicando  melhorias  para  o  São  José  e  o 
Samambaial.  VEREADOR JEFERSON comenta que várias famílias de 
pescadores e agricultores foram beneficiadas com o PRONAF aqui em 
Itapoá. Agradece o convite do PROERD para a formatura que será dia 4 
de dezembro. Comenta que na última sexta-feira foi formado o COMAD. 
Diz que houve o circuito Itapoaense de futebol.  VEREADORA MÁRCIA 
lamenta o falecimento do “Preto” da Vila da Glória, que infartou e faleceu. 
Diz  que  lamentavelmente  o  Joarez  da  Reserva  Volta  Velha  irá  deixar 
Itapoá e será uma perda grande ao Município, já que ele fazia um grande 
trabalho  de  educação  ambiental  com  as  crianças.  Parabeniza  a 
administração pela inauguração dos dois postos de saúde. Comenta que 
foi  aprovado  pelos  conselheiros  da  SDR a  construção,  manutenção  e 
reforma dos postos salva-vidas, e infelizmente não veio o recurso  para os 
postos salva-vidas, e sim para a construção da sede da Prefeitura. Diz 
que os postos salva-vidas são prioridades porque, além do trabalho de 
salva vidas, fazem o trabalho de orientação. Diz que os vereadores tem 
que oficiar a SDR para lembra que antes dos R$ 600 mil para construção 
da sede, a prioridade são os postos salva-vidas. Diz que a Prefeitura faz 
muito  tempo  que  tem  inúmeros  prédios  alugados  funcionando  como 
prefeitura, e não vai ser agora de imediato que será resolvido o problema. 
Para isso deverá ser feita uma consulta pública para ver onde é mais 
viável, e isso tem que ser resolvido por um grupo de pessoas, não por 
apenas uma, duas ou nove pessoas, só porque é a sede da Prefeitura. 
Diz  que  R$  600  mil  não  vai  resolver  o  problema  da  Prefeitura  mas 
ajudaria  a  resolver  o  problema  dos  postos  salva-vidas  e  daria  uma 
condição de trabalho para os bombeiros e segurança para aos turistas. 
Diz que está chateada com a situação dos aparelhos de ar condicionado 
nas escolas. Diz que foi buscar uma resposta de uma Diretora, a qual 
respondeu que os aparelhos  de  ar  condicionado não foram instalados 
porque a rede elétrica é fraca. Menciona que essa situação não existe. O 
que aconteceu é que os aparelhos foram comprados sem planejamento. 
Deveria  ter  sido  feito  um  planejamento  para  ver  o  que  teria  que  ser 
instalado, para depois instalar e só retirar os ventiladores que estavam 
instalados. Entretanto, hoje não tem nenhuma coisa nem outra. Esclarece 
que não está falando mal do Prefeito, está afirmando que isso é falta de 
competência do setor  competente.  Diz que os servidores estão com o 
salário em dia, que não está faltando salário, o que está faltando é chefe 
para mandar fazer. Diz que em primeiro lugar é a criança, que na sala de 
aula ela tem que ser bem atendida, que qualquer outra coisa pode faltar, 
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mas o conforto pra uma criança poder estudar, não pode faltar. Afirma que 
está havendo falhas, que tem algum chefe que está deixando de fazer, o 
qual tem que ser cobrado. Diz que não aceita o tipo de resposta que foi 
dada  e  que  irá  na  Secretaria  de  Educação  e  vai  mandar  fazer. 
VEREADOR MARCELO parabeniza o Executivo  pela  inauguração dos 
Postos de Saúde. Diz estar feliz pela incorporação do abono, que é um 
compromisso  assumido,  o  qual  foi  cumprido.  Comenta  que  tiveram  a 
audiência com a Juíza, a qual disse estar sensibilizada com a situação do 
loteamento do São José. Menciona que não há como saber quem é a 
enfermeira chefe que está de plantão no P.A., e sugeriu que se faça um 
cartão de cada enfermeira para colocar no mural do P.A. quando estiver 
de plantão. Comenta que, ao contrário do que estão falando, não é contra 
as  galerias  que  estão  sendo  feitas.  VEREADOR  OSNI solicita  ao 
Presidente  sua  dispensa  da  próxima  Sessão  porque  terá  reunião  dos 
apicultores, em que é Vice-Presidente. Comenta  que o PRONAF é muito 
importante para o desenvolvimento da agricultura e pesca. Relata que o 
Presidente da Colônia dos Pescadores, mesmo sem habilitação, saiu à 
noite com o carro da Colônia e entrou num buraco, vindo a causar um 
prejuízo  grande  para  a  Colônia.  VEREADOR  DANIEL solicita  que  se 
envie um ofício de agradecimento à Juíza por ter atendido prontamente ao 
pedido dele quando solicitou o agendamento de uma audiência com ela. 
Diz que a Promotora e a Juíza sensibilizaram-se com os fatos narrados 
pelos vereadores na audiência, e acredita que agora, com o requerimento 
feito pelo Procurador do Município, ela irá atender e liberar o Executivo 
para atender às indicações feitas pelo Legislativo. Diz que no Plenário não 
estão defendendo bandeira partidária, e sim trabalhando pelo Município. 
Comenta que esse não é o primeiro posto de saúde do Governo do Luiz 
Henrique, esse é o terceiro posto de saúde que, através de convênio com 
o  Governo  do  Estado,  inauguramos  em  Itapoá.  Afirma  que  isso  é 
resultado de um Governo voltado à Região Norte. Diz que o Governador 
do Estado vai incluir o Pontal e a Figueira do Pontal no contexto estadual 
de  Santa  Catarina,  viabilizando  a  questão  da  construção  do  Porto. 
Comenta que só vem à Itapoá quem já conhece o Município ou recebe um 
convite, porque o Município está isolado da BR 101. Acredita que deveria 
ser feita uma campanha com propaganda na BR 101, no acesso à Itapoá, 
dizendo  que  ali  é  o  acesso  da  primeira  praia  de  Santa  Catarina. 
VEREADOR IZAQUE diz que os postos de saúde inaugurados são duas 
obras  que vêm de encontro  a  uma grande necessidade do  Município. 
Comenta  que  na  inauguração esteve presente  a  equipe da SDR,  que 
demonstrou  um  apoio  irrestrito  ao  Prefeito  e,  o  Secretário  Manoel 
Mendonça em seu discurso, disse fez questão de vir com a equipe toda 
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em apoio ao Prefeito. Comenta que é esse o estilo de administração do 
Prefeito e que espera-se dele muito mais. Diz que deveria ser feito uma 
notificação  para  que  o  “cidadão”  que  publicou  em  seu  site  que  os 
vereadores são vendedores, para que ele esclareça quem é o vereador 
vendedor,  já  que  ele  não  teve  a  coragem  de  apontar  o  nome. 
VEREADOR DANIEL diz que assina junto como Presidente a ação contra 
esse “cidadão”.  VEREADOR IZAQUE acredita que, primeiramente, cabe 
uma notificação judicial. Convida o Tenente Mario Elias para a próxima 
Reunião  das  Comissões.  VEREADOR  CALDEIRA comenta  que  no 
mesmo  site  houve  um  comentário  maldoso  a  respeito  dele.  Diz  que 
também  é  a  favor  a  essa  ação.  Comenta  sobre  o  projeto  de  lei  da 
APREMAI,  e pede que se tenha atenção ao discutir  o referido projeto, 
para  não  prejudicar  o  trabalho  que  o  pessoal  da  Associação  está 
desenvolvendo. Comenta que o maior investimento que se faz na Polícia 
Militar é o PROERD. Parabeniza o pessoal do PROERD pelo trabalho e 
comenta que haverá a formatura das crianças.  Parabeniza,  também, o 
Executivo pela iluminação natalina. Acredita que não é o momento para 
discutir o projeto da planta de valores. 

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
21h27min, 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, 30 de novembro 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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