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ATA Nº 40/09 DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2009, às 19h09min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
32ª 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°.  39/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 39/2009, 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  nº.  234/2009,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  suplementar 
dotações  orçamentárias.  Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  em 
regime de urgência. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto de 
Lei  nº.  21/2009,  oriundo do  Legislativo,  que  trata  da  alteração  da  Lei 
Municipal  nº.  140/2007,  que  dispõe  sobre  o  comércio  temporário, 
alterando o anexo II, que trata da atividade de prestadores de serviço. Em 
discussão o  projeto.  VEREADOR CALDEIRA diz  que não vê nenhum 
problema que inviabilize a aprovação do projeto, já que o Banana Boat 
sempre ficou entre as duas pedras, onde é um local impróprio para banho. 
VEREADOR DANIEL diz que essa área já era explorada pela Banana 
Boat, visto que a região é imprópria para banho por ter constantemente 
alagamar. Existe um parecer técnico do Corpo de Bombeiros dizendo que 
a área pode ser explorada pelo Banana Boat  e,  por  ser  o ponto mais 
freqüentado  pelos  turistas,  tem-se  que  dar  essa  opção  de  lazer  aos 
mesmos. VEREADOR IZAQUE diz que, recentemente, a Câmara recusou 
a discussão de um Projeto de Lei semelhante com o pretexto de que o 
processo  de  liberação  das  licenças  já  tinha  iniciado  e  não  poderia-se 
mudar as regras durante o processo. Diante disso, por uma questão de 
coerência, é contrario ao projeto.  VEREADOR MARCELO pelo mesmo 
motivo que o vereador Izaque, se declara contra o projeto.  VEREADOR 
OSNI diz que o único problema que vê na aprovação do projeto é a falta 
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de fiscalização. VEREADOR JEFERSON diz que baseado no parecer dos 
Bombeiros,  é  favorável. VEREADOR DANIEL diz  que  os  alvarás  dos 
ambulantes  deveriam  ser  liberados  sem  delimitação  de  setores. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em única votação o  Projeto Lei n°. 
21/2009,  o  qual  foi  aprovado  com  três  votos  contrários.  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.  Em primeira 
discussão o  projeto.  VEREADORA MARCIA  diz  que  saiu  no  Jornal  A 
Notícia que em Joinville existem inúmeras Leis que não são executadas 
nem fiscalizadas, e que deveria ser criado na Câmara de Vereadores em 
Itapoá uma Comissão para acompanhar a execução e fiscalização dessas 
Leis.  VEREADOR MARCELO diz que é mais uma Lei redundante, visto 
que já existe no Código de Postura e não é cumprida. O Executivo não 
tem autonomia para cobrar, quem tem que fazer cumprir a Lei é a Polícia 
Militar.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  a 
Redação Final do Projeto de Lei n°. 16/2009, a  qual foi aprovada. Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 13/2009, que 
denomina nome de rua: “Avenida Konder Reis”. Em segunda discussão o 
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o  Projeto de Lei n°. 
13/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei n°. 14/2009, que institui Ave Símbolo do município de 
Itapoá.  VEREADOR  DANIEL solicita  dispensa  da  leitura  do  projeto. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Daniel, 
o  qual  foi  aprovado.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão. Em segunda votação o  Projeto de Lei n°. 14/2009, o qual foi 
aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 57/09, que requer cópia do Contrato n°. 156/2009, que 
trata do diagnóstico da elaboração de Política e do Plano Municipal de 
Saneamento  Básico  do  Município,  de  autoria  do  Vereador  José  Maria 
Caldeira.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação  o  Requerimento  n°.  57/09,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  58/09,  que 
requerem informações acerca das reformas executadas nos maquinários 
do Município (caminhões, retro-escavadeira, motoniveladora), de autoria 
dos  Vereadores  Marcelo  Antonio  Tessaro  e  Valdecir  de  Souza.  Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n°. 58/09, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que 
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proceda à leitura do Requerimento n°. 59/09, que requerem informações 
quanto aos repasses oriundos das decretações do estado de emergência 
e  de  calamidade  pública,  de  autoria  dos  Vereadores  Marcelo  Antonio 
Tessaro e Valdecir de Souza. Em discussão o Requerimento. Encerrada a 
discussão. Em votação o Requerimento n°. 59/09, o qual foi  aprovado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°. 60/09, 
que requerem informações quanto o contrato de locação do galpão onde 
são guardados os maquinários do município, de autoria dos Vereadores 
Marcelo  Antonio  Tessaro  e  Valdecir  de  Souza.  Em  discussão  o 
Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°. 
60/09, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n°. 
218/2009, que indica colocação de placa indicando o local do escritório da 
Águas de Itapoá, de autoria do Vereador Osni Ocker. 

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR OSNI  indica ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que providencie a reconstrução do ponto de ônibus na Rua 
Vasco Nunes Balboa, lateral da Rua 370, em frente à Mademóveis, na 
Barra  do  Saí.  VEREADOR JEFERSON indica  que  se  providencie  a 
manutenção ou a retirada da praça de lazer na Rua n°. 1450, em Itapoá. 
Indica,  ainda,  que  se  providencie  pintura  da  fachada  da  Prefeitura 
Municipal de Itapoá. VEREADOR MARCELO indica que, através do setor 
competente, se verifique a viabilidade de construção de uma lombada na 
Rua  Vasco  Nunes  de  Balboa,  próximo ao  número  1950,  para  que  se 
reduza a velocidade dos veículos. 

7. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da  Moção de 
Pesar  n°.  17/2009  à  Ernani  Ribas  do  Valle,  de  autoria  de  todos 
Vereadores. Em discussão a Moção. VEREADOR DANIEL diz que Itapoá 
perdeu um grande divulgador do Município. VEREADOR IZAQUE diz que 
ele era uma pessoa com muitas qualidades.  VEREADORA MÁRCIA diz 
que seu falecimento foi  uma perda muito grande, e que ele vai  deixar 
saudades. VEREADOR MARCELO declara seus votos de pesar à família. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 17/09, a 
qual foi aprovada.

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
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VEREADOR JEFERSON  lembra que na última quinta-feira houve uma 
audiência pública que tratou do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Diz que foi em uma confraternização dos taxistas e agradece a todos os 
vereadores pela aprovação da lei que regulamentou os taxistas. Comenta 
que houve a licitação e não existem mais taxistas  clandestinos em Itapoá. 
VEREADOR MARCELO diz que visitou o novo posto salva-vidas na Barra 
do Saí. Menciona que é preciso conseguir um decibelímetro para  que a 
Polícia Militar possa tomar providências. Diz que irão aguardar a resposta 
do Executivo acerca das galerias. Comenta que fará um ano da existência 
das crateras abertas no Balneário Volta ao Mundo II.  VEREADOR OSNI 
comenta que a  passarela  no Rio Mendanha será feita.  A respeito  das 
galerias, comenta que a Empreiteira Faquini é a responsável pela obra, a 
qual está sendo custeada pelos repasses do Governo Estadual. Comenta 
que, apesar de estar fazendo um ano que as crateras estão abertas nas 
ruas do Município, a administração irá desembolsar R$ 160.000,00 para 
os reparos. 

9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h41min, 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, 16 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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