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ATA Nº 18/09 DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 01 DE JUNHO DE 2009.

Ao  primeiro  dia  do  mês  de  junho  de  2009,  às  19h09min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  15ª 
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°. 17/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 17/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ORDEM DO DIA:
VEREADOR DANIEL  solicita  a  leitura  e  discussão  em  bloco  das 
emendas.  VEREADORA MÁRCIA solicita que a leitura e discussão das 
emendas sejam feitas individualmente. PRESIDENTE em deliberação o 
requerimento  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  acatado  com dois  votos 
contrários.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  em bloco  das 
emendas nº.  01/2009, que altera o Projeto de Lei  nº.  09/2009,  o qual 
disciplina  o  horário  de  funcionamento  das  farmácias  e  drogarias 
localizadas no município de Itapoá e dá outras providências, de autoria da 
Bancada do PSDB (suprime expressão no art. 2º do referido Projeto de 
Lei);  emenda  nº.  02/2009,  que  altera  o  PLL  nº.  09/2009  (suprime 
expressão no §  1º  do art.  3º  do referido Projeto  de Lei);  emenda nº. 
03/2009, que altera o PLL nº. 09/2009 (modifica a redação do § 2º do art.  
3° do referido Projeto de Lei); emenda nº. 04/2009, que altera o PLL nº. 
09/2009 (adiciona-se o parágrafo único ao art. 6º do referido Projeto de 
Lei); emenda nº. 05/2009, que altera o PLL nº. 09/2009 (adiciona-se § 5º 
ao art. 3º do referido Projeto de Lei); emenda nº. 06/2009, que altera o 
PLL nº. 09/2009 (modifica o parágrafo único do art. 4º do referido Projeto 
de Lei); emenda nº. 07/2009, que altera o PLL nº. 09/2009 (modifica a 
redação do art. 9º do referido Projeto de Lei); emenda nº. 08/2009, que 
altera o PLL nº. 09/2009 (modifica a redação do art. 11 do referido Projeto 
de  Lei).  Em discussão  as  emendas  n°.  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  e 
08/2009 ao PLL n°. 09/2009. VEREADORA MÁRCIA solicita a leitura do 
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parecer  das  Comissões  Permanentes. PRESIDENTE  solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  parecer  das  Comissões. 
VEREADORA MÁRCIA  disse que no ano passado deu entrada em um 
projeto  de  lei,  juntamente  com  o  vereador  Daniel  Weber,  o  qual  foi 
sancionado, mas, infelizmente, o Poder Executivo não fez o decreto de 
regulamentação haja vista entender que a definição de datas e horários 
de plantão deveria estar expressa na Lei. Desta forma, em parceria com o 
vereador  Izaque  Goes  e  com  a  associação  dos  farmacêuticos,  fez  a 
propositura  de  novo  projeto  de  lei.  Comentou,  ainda,  que  na  última 
Reunião das Comissões o projeto foi amplamente discutido e emendado, 
com  a  colaboração  da  associação  e  da  procuradora  da  Casa,  e  as 
Comissões  Permanentes  deram  parecer  favorável  ao  mesmo.  Desta 
forma, disse que o objetivo é encontrar uma solução para implantação do 
plantão  das  farmácias  em  Itapoá.  VEREADOR  IZAQUE  disse  que  o 
projeto visa resolver um impasse que se criou e o objetivo principal é a 
implantação de um serviço de plantão de farmácias que é essencial ao 
Município. Mencionou que o projeto foi muito bem discutido e esmiuçado 
e não deixará margem para eventuais discussões judiciais.  VEREADOR 
DANIEL  comentou  que  o  projeto  visa  também  à  revogação  da  Lei 
Municipal n°. 209/08, que foi sancionada em 24 de novembro de 2008 e 
que trata da mesma situação. Disse que essa lei, que está em vigor e foi 
largamente discutida pelos vereadores e pela comunidade, está sendo 
desrespeitada,  visto  que  o  Prefeito  deveria  ter  feito  um Decreto  para 
regulamentá-la e não o fez. Não concorda que todo o trabalho que houve 
para que aquela lei fosse sancionada seja jogado fora, por conta da falta 
da vontade do Prefeito. Por isso é contrário às emendas e ao projeto. 
Sugere  que  seja  emendada  a  Lei  n°.  209/08  que  está  em  vigor. 
VEREADOR IZAQUE  disse que o projeto de lei  anterior,  infelizmente, 
deixou algumas lacunas, o que acabou inviabilizando o preenchimento 
delas por meio de Decreto. Disse que não vê problema em criar nova 
legislação para correção de uma lei anterior que continha falhas e que tal 
atitude é normal e acontece em todas as casas legislativas. Reitera o 
pedido de apoio para aprovação das emendas.  VEREADORA MÁRCIA 
solicita cinco minutos de suspensão da sessão.  PRESIDENTE  passado 
alguns  minutos,  declarou  reaberta  a  sessão.  VEREADORA  MÁRCIA 
solicita  o  sobrestamento  da  votação  das  emendas.  PRESIDENTE  em 
votação  o  requerimento  da  vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado. 
Determinou o sobrestamento do PLL n°. 09/2009.
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3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  nº.  38/2009,  que  requer  informações  a  respeito  da 
possibilidade da instalação de um bicicletário nas dependências do Posto 
de Saúde do Pontal do Norte, de autoria da Vereadora Márcia Soares. 
Em discussão o Requerimento n°. 38/2009. Encerrada a discussão. Em 
votação o Requerimento n°. 38/2009, o qual foi aprovado.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que os agentes comunitários que moram 
Itapoá, mas trabalham em Itapema, façam o batimento do cartão ponto no 
P.A.  VEREADOR JOSÉ MARIA  indica a instalação de luminárias nos 
postes em frente à ACOPOF. Indica, também, que na fachada do PSF do 
Pontal inclua-se o nome da localidade da Figueira, visto que o PSF é das 
duas  comunidades,  mas  na  fachada  só  conta  o  nome  de  uma. 
VEREADOR OSNI  indica o  alongamento de lombada na  Avenida Saí 
Mirim,  em frente  ao Mademóveis.  Indica,  ainda,  a construção de uma 
lombada  na  Avenida  Celso  Ramos,  em  frente  à  Panificadora  Doce 
Tentação.  VEREADOR DANIEL indica a construção de uma ciclovia ou 
que se faça a limpeza do acostamento, nos trechos do Balneário Rainha 
até à Avenida André Rodrigues de Freitas, e da Avenida André Rodrigues 
de  Freitas  ao  Balneário  Paese.  VEREADORA  MÁRCIA  indica  a 
instalação de uma lombada na Avenida em frente ao Hotel Pérola, ou 
próximo à cervejaria, ou antes, da esquina do Hotel Pérola. VEREADOR 
IZAQUE disse que suspendeu suas indicações até o momento que, pelo 
menos, metade das indicações anteriores sejam atendidas.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO solicitou fosse oficiado à Prefeitura requerendo 
informações acerca da forma que são concedidas as autorizações para 
os  feirões  de  carros  e  motos  que  são  realizados  em  frente  ao 
Supermercado Brasão. Disse que o Poder Executivo só apresentou cinco 
projetos de lei até agora, todos tratando de revisão e REFIS, no entanto 
ouviu comentários por aí de que os vereadores não estão fazendo nada, 
e isso o deixa muito triste. Pediu que fosse feita uma busca na Câmara 
para saber se há uma resposta do Executivo com relação à negativa em 
se fazer o Decreto de regulamentação do plantão das farmácias, e, caso 
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não tenha, que se solicite. Comentou que o Prefeito alega que não se 
pode decretar horários de funcionamento das farmácias, mas disse que, 
como  Primeiro  Secretário,  tem  recebido  vários  Decretos  de 
suplementação  orçamentária  vindos  do  Poder  Executivo.  Finalizou 
dizendo que é favorável à regulamentação dos plantões das farmácias. 
VEREADOR OSNI mencionou que é grato ao Poder Executivo pelo fato 
de que algumas de suas indicações foram atendidas. Disse que entende 
que as vezes as indicações demoram para serem atendidas, visto que a 
demanda  maior  é  para  o  Setor  de  Obras.  Entretanto,  disse  que  a 
Prefeitura adquiriu mais uma patrola e duas retroescavadeiras, por isso, a 
situação irá melhorar.  Disse que o Diretor  do Departamento de Obras 
informou que logo as máquinas irão passar em todas as ruas dos bairros 
São José e Samambaial, e, também, que o Prefeito avisou que logo terá 
420  novas  lâmpadas  para  os  postes  do  Município.  VEREADORA 
MÁRCIA convidou a todos para participarem da Festa Junina do Nereu 
Ramos, que ocorrerá no sábado dia 06, às 15 horas. Lembrou que dia 05 
é o Dia do Meio Ambiente e que todos devem ter a consciência de que 
nos dias de hoje a preservação ambiental se faz necessário. Disse aos 
proprietários  de  farmácias  que  os  vereadores  farão  o  possível  para 
entrarem em um consenso quanto à questão do rodízio de plantão das 
farmácias,  buscando  o  que  é  melhor  para  todos.  VEREADOR  JOSÉ 
MARIA em nome da Liga Itapoaense de Futebol, convidou os presentes 
para participarem da solenidade de abertura do campeonato de futebol 
que ocorrerá no próximo dia 07, às 13h30min.  Solicitou fosse oficiado ao 
Departamento de Turismo sugerindo para que se faça um posto turístico 
de informação na saída da Terceira Pedra, em cima de onde, hoje, é um 
valo a céu aberto. VEREADOR DANIEL relembrou que ano passado, em 
parceria com a Vereadora Márcia e com alguns munícipes, propuseram o 
projeto de lei que deu origem à Lei Municipal n°. 209/08. Comentou que o 
artigo 4° da referida Lei frisava que a regulamentação do horário e dia 
dos plantões seria feita por Decreto, pelo Prefeito Municipal. Entretanto, o 
Prefeito  só  usa  da  autonomia  do  Decreto  quando  lhe  convém,  pois, 
quando pode acarretar ônus perante a comunidade, ele se esquiva, para 
não arrumar problemas com ninguém. Parabeniza os vereadores Márcia 
e Izaque pela retirada da votação das emendas, para que, com isso, se 
possa fazer um estudo para adequação da Lei Municipal que já existe. 
Com relação às feiras que o vereador Marcelo comentou, disse que já 
ouviu reclamação de alguns munícipes quanto a elas. Também já ouviu 
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inúmeras  reclamações  da  vala  da  Terceira  Pedra,  a  qual  o  vereador 
Caldeira  comentou,  pois  ela  se  encontra  em  um  local  de  grande 
circulação de turistas e exala um mau cheiro muito forte. Registrou que 
ocorreu mais um acidente com ciclista em frente ao Hotel Pérola, local o 
qual, ano passado, ocorreu um acidente fatal. Solicitou fosse oficiado ao 
Poder Executivo requerendo informações quanto a um convênio, feito na 
legislatura passada, para a construção de ciclovias ou calçadas naquele 
local  e em alguns outros pontos do Município,  ao passo que também 
solicita a pintura das faixas de pedestres e revisão das lombadas. Por fim, 
comentou  sobre  a  construção  do  Porto  de  Itapoá,  que  terá  um  dos 
calados  mais  profundos  da  América  do  Sul,  de  aproximadamente  18 
metros. Disse, ainda, que há a Lei Municipal n°. 139/1996, que declara 
área de vocação portuária, e, através de um acordo feito na legislatura 
passada, foi permitido o tráfego dos caminhões de carga pelas vias do 
Município, paralelas ao asfalto, com o comprometimento de que as vias 
seriam molhadas com freqüência. Porém, isso não está acontecendo. Por 
isso, solicita seja oficiado à Secretaria de Planejamento da Prefeitura e à 
Tecon, para que tomem providências nesse sentido, ou terá que pedir a 
execução da referida Lei.  VEREADOR IZAQUE comentou sobre a vitória 
do Governador do Estado no seu processo no TSE e, comentou, ainda, 
sobre a força que o PMDB exerce, hoje, em todo território nacional e, da 
mesma forma, em Itapoá. 

6. 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 20h28min, 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, 01 de junho 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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