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ATA  Nº  17/09  DA  14ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 25 DE MAIO DE 2009.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2009, às 19h05min, sob a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  14ª 
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 a oração do 
Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°. 16/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 16/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. Com 
relação ao ofício n°. 117/2009, solicita que a Secretaria da Casa entre 
em contato com a Secretaria de Educação para saber se é um ou dois 
representantes do Poder Legislativo para integrar o CAE (Conselho de 
Alimentação  e  Merenda  Escolar),  visto  que  no  referido  ofício  ora  é 
mencionado que é um, ora é mencionado que são dois.

2. ENTRADA NA CASA:
VEREADOR IZAQUE  solicita  a inclusão,  na pauta  desta  Sessão,  do 
Projeto de Lei n°. 09/2009, que disciplina o horário de funcionamento 
das  farmácias  e  drogarias  localizadas  no  município  de  Itapoá  e  dá 
outras providências, de autoria da Bancada do PSDB. PRESIDENTE em 
votação o requerimento do Vereador Izaque para inclusão do PLL n°. 
09/2009 na pauta de hoje, para leitura e distribuição às Comissões, o 
qual  foi  acatado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  dos 
Projetos de Lei nº. 08/2009, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 
programa de saúde vocal do professor da rede municipal de ensino e dá 
outras providências, de autoria da Vereadora Márcia Soares, e PLL n°. 
09/2009. Encaminha os dois projetos às Comissões Permanentes.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Vereador Daniel proceda à leitura do relatório 
referente  ao  pedido  de  vistas  ao  Projeto  de  Lei  do  executivo  n°. 
198/2009,  que  altera  o  anexo  I  da  Lei  Municipal  nº.  155/2003. 
VEREADOR DANIEL disse que sua preocupação seria com relação às 
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pessoas  que  prestaram concurso  público,  mas  ao  analisar  o  projeto 
contatou que serão chamadas pessoas concursadas. O que será feito é 
a abertura de novas vagas, mas as pessoas que irão ocupá-las são os 
concursados. Diante disso, é favorável ao projeto. PRESIDENTE solicita 
ao Secretário que proceda à leitura do PLE nº. 198/2009. Em segunda 
discussão o  PLE n°.  198/2009.  Encerrada a  discussão.  Em segunda 
votação o PLE n°. 198/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 05/2009, que denomina nome 
de rua: Izabel Cabral Borges, de autoria do Vereador Jeferson Garcia. 
Em segunda discussão o PLL n°. 05/2009. Encerrada a discussão. Em 
segunda votação o PLL n°.  05/2009, o qual foi  aprovado. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei Substitutivo nº. 02/09 
ao Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  01/09,  que  altera  a  Lei 
Complementar nº. 03/2003. Em segunda discussão o PLS n°. 02/2009. 
Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLS n°. 02/2009, o qual 
foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento nº. 34/2009, que requer que o Prefeito Municipal institua 
Regimento  Interno  na  Prefeitura  Municipal  de  Itapoá,  atribuindo  as 
funções de seus auxiliares diretos (secretários, diretores, assessores e 
chefes  de  gabinetes)  em  cumprimento  ao  Art.75  da  Lei  Orgânica 
Municipal,  de autoria das bancadas do PMDB e PP. Em discussão o 
Requerimento  n°.  34/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n°. 34/2009, o qual foi  aprovado. Solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº.  35/2009,  que  requer 
informações e  providências  a  respeito de estudos  para execução de 
Concurso Público neste 2o semestre do ano de 2009 para cargos de 
provimento  efetivo  de  Professor  de  Educação  Infantil  e  cargo  de 
Servente de Escola para atuarem nas escolas da Rede Municipal  de 
Ensino,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia  Soares.  Em  discussão  o 
Requerimento  n°.  35/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n°. 35/2009, o qual foi  aprovado. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura do Requerimento nº. 36/2009, que requer da Mesa 
Diretora, na forma regimental, a inserção nos Anais desta Casa de Leis 
da Moção de Aplausos e Congratulações pela passagem da condição 
de destacamento da Polícia Militar para a condição de 3° Pelotão da 6ª 
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Guarnição Especial de Polícia Militar de Itapoá, de autoria da Vereadora 
Márcia Soares. Em discussão o Requerimento n°. 36/2009. VEREADOR 
MARCELO  disse que não concorda com a confecção de uma Moção 
neste  caso,  pelo  fato  do  Governo  Estadual  não  merecer  tamanha 
congratulação ante ao descaso com quem vem agindo com o Município. 
Disse que os militares sim mereceriam, por trabalharem com muito zelo 
e empenho. VEREADOR DANIEL acha louvável a atitude da Vereadora 
Márcia, porém, concorda com o Vereador Marcelo. A segurança pública 
de Itapoá está aquém em relação ao que o Município precisa. Não por 
conta  dos  profissionais,  que  têm  se  desdobrado  para  dar  conta  da 
demanda.  Disse  que  ficou  feliz  pelo  Pelotão,  mas  que  ainda  faltou 
enviarem uma viatura para que os policiais  possam trabalhar.  Diante 
disso,  é  contrário  ao  Requerimento.  VEREADOR  IZAQUE  disse 
concordar  com o  que  os  Vereadores  disseram e  sente  que,  quanto 
menor o Município, maior é o abandono pelo Estado. Mas acredita que a 
Moção é apenas um agradecimento pela conquista, portanto, acha que 
os Vereadores e o Município não têm nada a perder com aprovação da 
mesma.  VEREADOR  JEFERSON  disse  que  se  abstém  de  votar. 
VEREADORA MÁRCIA disse que a Moção é somente para aplaudir o 
serviço prestado a todos os munícipes. Comentou que o problema com 
a  segurança  pública  afeta  todo  o  país  e  a  moção  é,  também,  para 
agradecer os policiais militares que trabalham de maneira exemplar em 
Itapoá.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°. 
36/2009, o qual foi rejeitado com quatro votos contrários, três favoráveis 
e  uma  abstenção.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento nº. 37/2009, que requer informações do Executivo sobre 
estágio  probatório,  de  autoria  do  Vereador  Marcelo  Tessaro.  Em 
discussão  o  Requerimento  n°.  37/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento n°. 37/2009, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura em bloco das 
indicações  nº.  128/2009,  que  indica  que  o  Executivo  desenvolva  um 
programa  de  valorização  da  imagem  do  município,  de  autoria  do 
Vereador  Osni  Ocker;  indicação  nº.  129/2009,  que  indica  que  o 
Executivo providencie a instalação de uma luminária no poste que fica 
após a casa de n°. 1018, na Rua Álamo (Rua 510), no Balneário Rainha, 
de autoria do Vereador José Maria Caldeira; e indicação nº. 130/2009, 
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que indica que o Executivo providencie a extensão de rede de baixa 
tensão no Centro Esportivo Samambaial, para ligação de luz na cozinha 
comunitária e na igreja, de autoria do Vereador José Maria Caldeira.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL indica a manutenção da travessa Venâncio, entre 
as  Ruas  da  Graça  e  Valter  Crisanto,  no  bairro  Samambaial.  Indica, 
também, a manutenção do calçamento na Rua Espírito Santo, lateral do 
Brasão,  em  frente  ao  numero  288,  no  bairro  Itapema  do  Norte. 
VEREADOR JEFERSON  indica a limpeza nas margens (roçada)  das 
ruas que ligam o bairro Itapoá à Figueira do Pontal, e também de toda a 
extensão  da  estrada  Cornelsen.  VEREADOR  OSNI  indica  o 
patrolamento da Rua n°. 1720, no Balneário Palmeiras. Indica, também, 
o  patrolamento da Rua n°.  2320,  limpeza de dois  bueiros que estão 
entupidos  e  a  desobstrução  das  valetas  que  estão  cobertas  pela 
vegetação.  VEREADOR MARCELO  indica a construção de um abrigo 
provisório no Posto de Saúde do bairro São José. Ainda, indica que a 
secretaria de obras instrua seus operadores para que, quando fizerem a 
passagem  da  patrola  em  alguma  rua  principal,  que  não  deixem  o 
“calombo”  que  fica  na  entrada  das  vias  paralelas.  VEREADOR 
VALDECIR indica a manutenção das placas de sinalização que servem 
de orientação aos turistas que chegam ao Município.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR DANIEL  solicita seja oficiado à Prefeitura Municipal para 
que a mesma informe como está o processo de regularização da Gleba 
Especial  da  comunidade do  Samambaial.  Com relação  aos  passeios 
públicos,  comentou  sobre  a  situação  de  abandono  que  os  mesmos 
encontram-se, principalmente na entrada do Município, além da poluição 
visual. Diante disso, solicita seja oficiado à Prefeitura para que a mesma 
faça as roçadas das margens das ruas e para que cumpra a Lei que 
disciplina  a  questão  das  placas  de  publicidade  no  Município. 
VEREADOR JEFERSON disse que participou de uma reunião da SDR e 
comentou que o Sr. Gabriel, superintendente do Porto, também estava 
presente e informou que o Porto já fez convênio com o Banco Mundial 
para liberação de verba para dar andamento nas próximas construções. 
Entre outras coisas, comentou sobre a importância dessas reuniões da 
SDR. Sobre o FPM, mencionou que o Governo Federal fez o repasse da 
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verba  no  valor  de  R$  98.000,00  para  Itapoá.  VEREADOR  DANIEL 
comentou que esse montante  é  além do que o  Município  já  recebe. 
Sobre a reunião da SDR que o Vereador Jeferson citou, comentou sobre 
a questão que foi levantada acerca da duplicação da entrada de Itapoá 
até a BR-101, onde foi informado pelo secretário do DEINFRA que já há 
um projeto nesse sentido. Ainda, mencionou sobre a energia elétrica de 
Itapoá, que logo passará a vir  de Garuva e não mais de Guaratuba. 
VEREADOR JOSÉ MARIA  parabenizou os funcionários da Casa que 
estiveram presentes, dia 19, no Lar dos Idosos, onde prepararam uma 
confraternização em comemoração ao primeiro ano do Lar. Parabenizou 
a  professora  Rose  pelo  projeto  “Lobatinho”,  o  qual  mudou 
completamente  o  comportamento  das  crianças  do  Samambaial.  Com 
relação à saúde, disse que leu uma matéria no jornal “A Notícia” que 
dizia que os médicos dos PSF’s recebem, em média, R$ 3.500,00 por 
semana, fora os adicionais como plano de saúde, etc., ao passo que os 
nossos médicos recebem um salário  mensal  de R$ 6.000,00.  Diante 
disso acredita que o Município deve melhorar os salários dos médicos, 
para  conseguir  profissionais  com  experiência  e  que  queiram  fazer 
carreira  aqui.  Dentre  as  ações  da  Secretaria  de  Saúde,  elogiou  a 
iniciativa  de  fazer  um  curso  de  primeiros  socorros  com  todos  os 
professores de educação física do Município, e também a campanha de 
vacinação dos idosos, que foi um sucesso. Comentou sobre a mudança 
que está havendo nos Correios, onde, a partir do dia primeiro de junho, 
passará a funcionar um caixa só para atendimento do Banco Bradesco, 
e outro para as postagens do correio.  Por fim, informou que hoje se 
iniciaram as obras de reparos nas ruas e acostamentos dos bairros São 
José e Samambaial,  inclusive com colocação de postes.  VEREADOR 
IZAQUE comentou que também participou da reunião da SDR e que a 
mesma  foi  muito  produtiva,  porém,  disse  que  não  ficou  totalmente 
contente,  pois  constatou  que  enquanto  muitos  Municípios  vizinhos 
recebem  uma  grande  quantidade  de  projetos  de  empresas  grandes 
vindas de fora, Itapoá fica só assistindo. Hoje, o único projeto de grande 
porte de Itapoá é o Porto. As atividades do Porto estão previstas para 
iniciarem em março de 2010, mas não se vê modificações quanto à área 
retro portuária. Solicitou fosse oficiado ao Poder Executivo para saber se 
há  algum  plano  de  obras  a  ser  seguido  pela  Secretaria  de  Obras. 
VEREADORA  MÁRCIA  com  relação  à  Polícia  Militar  disse  que, 
enquanto Vereadora,  tem a obrigação de estar  elogiando o brilhante 
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trabalho  desenvolvido  por  esses  profissionais  em  nosso  Município. 
Comunicou  sobre  a  existência  de  um  novo  Decreto  de  estado  de 
emergência no Município.  VEREADOR DANIEL solicitou fosse oficiado 
ao Poder Executivo para que envie a Casa esse novo Decreto, caso 
haja. VEREADOR OSNI com relação à sua indicação para que o Poder 
Executivo promova um programa de valorização da imagem do nosso 
Município,  acha  isso  de  extrema importância,  visto  que  Itapoá  é  um 
Município turístico e a imagem de nossa praia está denegrida lá fora. 
VEREADOR MARCELO cumprimentou os Vereadores Márcia e Izaque 
pela  atitude  tomada  em  confeccionar  o  novo  projeto  das  farmácias. 
Comentou sobre a situação de abandono que o Município se encontra 
com relação à segurança pública, do Poder Judiciário e da Polícia Civil, 
visto  que a  Comarca encontra-se sem juiz  titular  e  sem previsão de 
quando esse problema se resolverá. Com relação à SDR, disse que tal 
órgão não passa de um “elefante branco”, visto que é uma secretaria 
que é um cabide de emprego e somente faz indicações. Exemplo disso 
é a reforma do Ginásio de Esportes do Nereu Ramos, onde só houve 
enrolação. E agora, quando vem uma verba para suprir as necessidades 
ocasionadas pelas enchentes,  não serão nem os vereadores,  nem o 
Prefeito e muitos menos os munícipes que administrarão tal verba. Isso 
muito entristece, pois na SDR se gastam muito mais que estes R$ 790 
mil  por  nada.  Comentou  sobre  o  REFIS,  que  há  um  mês  atrás  foi 
discutido pelos Vereadores e aprovado com a máxima urgência, visto 
tratar-se  de  projeto  de  suma  importância,  e  ao  chegar  à  Prefeitura 
deparou-se com o sistema em pane há 12 dias. Em pleno século XXI, 
isso é inadmissível. Por conta disso, durante 12 dias os contribuintes 
não puderam aderir ao REFIS. Disse que os vereadores receberam o 
comunicado da Prefeitura com as gratificações aos médicos, auxiliares 
de enfermagem e aos técnicos, entretanto disse que não há projeto em 
tramitação  na  Casa  que  trate  de  gratificação  aos  motoristas  de 
ambulância. Por fim, disse que não tem palavras para demonstrar sua 
indignação ao saber, por intermédio da Vereadora Márcia, que há novo 
Decreto prorrogando o estado de calamidade do Município.

8. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da  Casa  agradeceu 
nominalmente a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos 
da presente Sessão Ordinária, às 20h43min, e, para constar, foi lavrada 
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a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo 
Diretor Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 25 de maio de 2009.

    Joarez Antonio Santin                       Daniel Silvano Weber
            Presidente          Vice-Presidente

   Marcelo Antonio Tessaro                          Luis Carlos Zagonel 
       Primeiro Secretário                           Diretor Geral
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