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ATA Nº 19/09 DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 08 DE JUNHO DE 2009.

Aos oito dias do mês de junho de 2009, às 19h07min, sob a Presidência 
de seu titular, Joarez Antônio Santin, realizou-se a 16ª 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. EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°. 18/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 18/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário quer proceda á leitura do Projeto de 
Lei nº. 08/2009, oriundo do Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir o programa de saúde vocal do professor da rede municipal de 
ensino  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  PLL  n°. 
08/2009. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL n°. 08/2009, 
o qual foi aprovado.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento nº. 39/2009, o qual requer informações sobre o andamento 
do  convênio,  firmado  junto  à  Secretaria  de  Infraestrutura  de  Santa 
Catarina, para a construção de calçadas ou ciclovias no Município, de 
autoria das bancadas do PP e PMDB. Em discussão o Requerimento n°. 
39/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°. 
39/2009, o qual foi aprovado.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura das indicações 
nº. 146/09, que indica a manutenção do telhado do abrigo de ponto de 
ônibus em frente ao Hotel Pérola sentido Itapoá/Itapema, de autoria da 
Vereadora Márcia Soares; e nº. 147/09, que indica a troca de luminária na 
Rua Rosa Isabel Kendrick, próximo a Rua Malvina Barbosa, na localidade 
do Centro, de autoria da Vereadora Márcia Soares.
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5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON  solicita  o  envio  de  ofício  à  Secretaria  de 
Planejamento  da  Prefeitura  Municipal,  para  que  o  Secretário  de 
Planejamento e a arquiteta do setor  compareçam a uma Reunião das 
Comissões, com a máxima urgência, para darem uma explanação acerca 
da aplicação da Lei Municipal n°. 188/2008, que dispõe sobre o programa 
comunitário de obras e melhoramento do município de Itapoá. O pedido 
se dá pelo fato de que os moradores questionam sobre a construção de 
calçamento nas vias do Município. Comentou que na última quinta-feira a 
Cozinha Comunitária do Samambaial completou dois anos de exemplar 
trabalho, a qual atende, em média, 100 crianças por dia. Parabenizou o 
Diretor do Departamento de Esportes pela organização da abertura do 
campeonato  de  futebol  da  Liga  Itapoaense,  da  mesma  forma  que 
parabenizou  os  times,  os  juízes,  e  elogiou  a  manutenção  da  boa 
conservação do campo de futebol de Itapema.  VEREADOR MARCELO 
comentou que hoje foi recebida da Prefeitura Municipal a documentação 
referente  a  um  requerimento  feito  pelos  vereadores.  Disse  que,  com 
relação à construção do Posto de Saúde do Samambaial, será gasto o 
valor de R$ 275.000,00, e não R$ 199.000,00, que corresponde somente 
à parte do convênio, sendo que o restante é contrapartida do Município. 
Quanto à reforma das unidades de saúde, na unidade básica de saúde foi 
gasto R$ 47.000,00, quando que em menos de dois anos já havia sido 
gasto R$ 72.210,00 em reformas naquela unidade. Todavia, o Posto de 
Saúde do Pontal tem as mesmas especificações do Posto de Saúde do 
Samambaial, a mesma metragem e o mesmo projeto, mas teve um gasto 
de  R$  203.000,00  para  sua  construção.  Diante  disso,  disse  que  a 
Procuradora do Poder Legislativo irá analisar todas as documentações 
enviadas  pela  Prefeitura  Municipal.  Com  alegria  comentou  que,  por 
intermédio de alguns funcionários da saúde, ficou sabendo que o Prefeito 
já  está  de  posse,  desde  sexta-feira,  do  montante  de  R$  100.000,00, 
oriundo de convênio com o Governo, que será utilizado para a compra de 
uma ambulância.  Mencionou que ultimamente  os  projetos estão  vindo 
para a Câmara sem parecer jurídico da Prefeitura devidamente assinado 
pelo  Procurador.  Disse  que  percebeu que um parecer  jurídico  era  de 
autoria da assessoria do gabinete do Prefeito e não do Procurador. Por 
fim, comentou sobre o descaso do Poder Público com a Cozinha Piloto. 
Mencionou que a Prefeitura recebe R$ 120.000,00 por ano para aplicar 
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em alimentação para o EJA, creches e ensino fundamental, mas gasta 
muito mais que isso, visto que em oito meses foi gasto em torno de R$ 
205.000,00 em alimentação escolar. Além disso, disse que a cozinha está 
com  sérios  problemas  de  vazamento  de  fossa.  Portanto,  solicita  ao 
Prefeito Municipal que tome alguma providência quanto ao problema da 
fossa da Cozinha Piloto.  VEREADOR DANIEL  elogiou a solenidade de 
abertura do campeonato municipal de futebol,  que teve sua realização 
graças à parceria entre a Liga Itapoaense de Futebol e o Departamento 
de Esportes da Prefeitura. Disse que antigamente os campos de futebol 
não  eram  adequados  para  a  prática  do  esporte,  mas  na  legislatura 
passada foram feitas reformas nos mesmo e hoje eles estão em boas 
condições.  Solicitou  fosse  oficiado  ao  Poder  Executivo  para  que  se 
tomem providências emergenciais no campo de futebol do Pontal, com 
relação aos alambrados, à iluminação e ao gramado, que precisam de 
reparos. Com relação à construção do campo de futebol da Barra do Saí, 
disse que há anos aquela construção se arrasta, visto que a área é de 
propriedade particular, mas disse que cabe ao Prefeito Municipal propor 
um projeto de lei para desapropriação daquela área, para que finalmente 
se possa concluir  a construção daquele campo de futebol.  Da mesma 
forma que o  vereador  Jefinho,  elogiou  o  trabalho voluntário  de  várias 
mulheres que trabalham na Cozinha Comunitária do Samambaial, além 
do  trabalho  do  vereador  Caldeira,  que  também é  colaborador  junto  à 
cozinha. Disse que esteve visitando várias comunidades e deparou-se 
com as  ruas  em total  descaso.  Afirmou que isso  se  dá  pela  falta  de 
maquinário  no  Município  para  atender  à  demanda.  Disse  que  há  a 
liberação  de  recursos  do  Governo  do  Estado,  da  Secretaria  de 
Desenvolvimento Regional, somente para a locação de máquinas, e não 
para a compra de maquinário próprio, o que só resolve imediatamente, 
mas depois de certo tempo não se pode fazer a manutenção, visto não 
termos  máquinas.  Diante  disso,  solicita  seja  enviado  um  ofício  ao 
Governo do Estado para expressar que os vereadores não concordam 
com  essa  maneira  de  como  é  liberado  tais  recursos.  VEREADOR 
MARCELO lembrou que este ano o troféu do campeonato municipal de 
futebol  é  em  homenagem  ao  Senhor  Zózimo  Neres  do  Rosário. 
VEREADOR JOSÉ MARIA convidou os presentes para participarem, nos 
dias 13 e 14 de junho, da “Festa do Arraiá do Samambaial”. Também fez 
menção  aos  dois  anos  de  trabalhos  da  Cozinha  Comunitária  do 
Samambaial  e  explicou  os  critérios  de  atendimento,  que  é, 
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preferencialmente, às crianças de 0 a 14 anos, aos idosos que moram 
sozinhos e não têm condição de preparar seu próprio alimento, e também 
às pessoas que têm problemas de saúde. Também comentou sobre a 
abertura do campeonato da Liga Itapoaense de Futebol, que teve uma 
bela  solenidade  realizada  no  último  domingo.  Confirmou  que  o 
homenageado do campeonato de futebol será o falecido senhor Zózimo. 
Por fim, solicitou seja oficiado, em nome da Câmara de Vereadores, ao 
Poder Judiciário, para que se tomem providências quanto à falta de juiz 
titular na Comarca, visto que toda a população está sofrendo por conta da 
demora que está acarretando essa situação.  

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 19h50min, 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, 08 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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