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ATA Nº 20/09 DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 15 DE JUNHO DE 2009.

Aos  quinze  dias  do  mês  de  junho  de  2009,  às  19h07min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  17ª 
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°. 19/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 19/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário quer proceda à 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  segunda  discussão  o  PLL  n°. 
08/2009. Encerrada a discussão. Em segunda votação o PLL n°. 08/2009, 
o qual foi aprovado.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  nº.  40/2009,  que  requer  informações  sobre  a  falta  de 
aberturas de novas matrículas para os cidadãos adultos  de Itapoá no 
Curso Supletivo Modularizado de 2o Grau da Rede Municipal de Ensino, 
que funciona na Escola Municipal Ayrton Senna, de autoria da Vereadora 
Márcia  Soares.  Em  discussão  o  Requerimento  n°.  40/2009. 
VEREADORA MÁRCIA disse que o Município tem o curso desde 1993 e 
antes era 100% presencial, funcionava na Escola Frei Valentin, depois 
passou para semipresencial e hoje é modularizado e funciona da Escola 
Ayrton  Senna.  Disse  que  solicita  informações  quanto  ao  possível 
fechamento do curso,  e se foi  feita  uma chamada pública para se ter 
conhecimento da demanda de adultos em busca do referido curso, e, com 
isso,  encontrar  alguma  solução  que  atenda  a  todos.  VEREADOR 
MARCELO  parabenizou  a  atitude  da  vereadora  Márcia,  disse  ser 
favorável  ao  requerimento,  mas  disse  que  achava  redundante  a 
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proposição  do  mesmo,  visto  que  já  fez  pedido  ao  Plenário  para  que 
oficiasse à Prefeitura solicitando informações acerca da retirada do EJA 
(Educação  para  Jovens  e  Adultos),  mais  de  uma  vez,  e  não  obteve 
resposta.  VEREADORA MÁRCIA  disse que o curso modularizado veio 
atender às pessoas com mais idade que não tiveram a oportunidade de 
estudar em tempo hábil, portanto, a matrícula fica condicionada do mais 
velho ao mais novo. Expôs que, em 2005, o curso foi retirado dos bairros 
e centralizado na Escola Ayrton Senna, e os moradores do Pontal e Saí 
Mirim estão solicitando a volta do curso às comunidades.  VEREADOR 
VALDECIR  disse ser  contra o requerimento da vereadora,  justificando 
que o PP, através do vereador Marcelo, fez um requerimento acerca do 
assunto,  não  foi  respondido  e  isso  é  uma  falta  de  respeito  com  os 
vereadores.  VEREADORA  MÁRCIA  disse  que  esse  é  o  segundo 
requerimento que propõe sobre o assunto e que ainda não teve resposta 
do primeiro. VEREADOR MARCELO mencionou que gostaria que fosse 
incluída no requerimento a indagação de qual o real motivo da retirada do 
curso  das  comunidades como Pontal  e  Saí  Mirim.  VEREADOR OSNI 
disse que o requerimento trata de uma questão polêmica,  visto que o 
curso  não  vai  acabar,  simplesmente  sairá  da  Escola  Ayrton  Senna  e 
passará para a Escola Nereu Ramos. Disse que recebeu essa informação 
da  própria  Secretária  de  Educação,  a  qual,  inclusive,  se  dispôs  a 
comparecer  à  Câmara  para  dar  uma  explicação  sobre  o  assunto. 
Portanto, pede a rejeição do referido requerimento, pois acredita que os 
vereadores  não  devem  atormentar  o  Poder  Executivo  sobre  esse 
assunto. VEREADOR JOSÉ MARIA disse que o curso do EJA já esteve 
no Samambaial,  mas também foi  retirado e a comunidade desistiu  de 
cursá-lo no Ayrton Senna, visto que fica longe para os estudantes irem 
p/aula a pé. Portanto, disse que também é contra o requerimento, por não 
atender  a  todas  as  comunidades.  VEREADOR  IZAQUE  disse  que  a 
discussão sobre o requerimento era desnecessária, visto que uma das 
formas do vereador  obter  esclarecimentos junto ao Poder  Executivo é 
através de requerimento, e se a vereadora entendeu pela necessidade de 
formular referido requerimento, ela tem todo o direito de fazê-lo e o Poder 
Executivo tem o dever de responder. Portanto, disse que é favorável ao 
requerimento e parabeniza a vereadora pela propositura.  VEREADORA 
MÁRCIA  disse  que,  por  ser  totalmente  partidária,  está  cobrando  do 
Prefeito essa situação porque ele foi eleito pelo seu partido, visto que 
ambos são filiados ao PSDB e, portanto, quer que o Prefeito cumpra o 
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que ele prometeu aos seus eleitores em campanha política. Disse que o 
curso  supletivo  modularizado  foi  retirado  das  comunidades  e  também 
será retirado da Escola Ayrton Senna, por isso propôs tal requerimento, 
pois entende que a Educação é primordial para o Município. Mencionou 
que  busca  fazer  um  trabalho  sério  para  a  comunidade,  trazendo  à 
Câmara  o  que  os  munícipes  solicitam.  Ficou  muito  surpresa  por  um 
simples requerimento gerar tanta polêmica. VEREADOR OSNI disse que 
também é partidário ao Prefeito e informou que o EJA não vai acabar, 
somente vai mudar para CEJA, que funcionará na Escola Nereu Ramos. 
Por isso entende que não há necessidade da polêmica que se criou e 
finalizou  pedindo  a  rejeição  do  requerimento  em  discussão. 
VEREADORA MÁRCIA  esclareceu ao vereador Osni que a informação 
que passaram a ele está incorreta, visto que o curso que está no Nereu 
Ramos é presencial,  ou seja,  têm aulas todas as noites,  diferente  do 
curso modularizado que está no Ayrton Senna, que tem aulas somente 
duas vezes por semana. Este é para atender à demanda dos adultos que 
não tiveram a oportunidade de estudar e não podem comparecer todas as 
noites à escola. O curso presencial é o Estado quem paga, e o curso 
modularizado é pago pelo Município. VEREADOR DANIEL parabenizou a 
vereadora Márcia  e  reconheceu o seu trabalho com a Educação pelo 
Município, frente à Secretaria de Educação e também como Vereadora. 
Comentou que o curso modularizado foi  retirado em 2001,  pelo então 
Prefeito  Ervino,  e  o  Prefeito  Sérgio  trouxe o  curso novamente para o 
Município. Portanto, os vereadores não podem deixar que tal curso seja 
retirado  mais  uma  vez.  Entretanto,  como  há  um  requerimento  da 
vereadora  Márcia  e  outro  da  bancada do  PP,  ambos aprovados pela 
Casa, sobre o mesmo assunto, mas que não obtiveram resposta, disse 
que, em solidariedade à referida bancada, rejeitaria o requerimento em 
tela.  Solicitou  fosse  oficiado  à  Secretária  de  Educação  para  que,  na 
próxima  segunda-feira,  compareça  à  Câmara  para  trazer  as  devidas 
informações.  VEREADOR  JEFERSON  disse  que  reconhece  que  os 
vereadores têm a liberdade para propor o que quiserem, mas, para evitar 
maiores discussões como as que aconteceram hoje, acredita que esse 
tipo  de  requerimento  deveria  ter  sido  previamente  discutido  entre  os 
vereadores.  PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
requerimento n°.  40/2009,  o  qual  foi  rejeitado,  por  cinco votos a  três. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº. 41/2009, 
que requer informações a respeito da demora nas filas da agência do 
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Banco do Brasil em Itapoá e pede providências imediatas, de autoria da 
Vereadora Márcia Soares.  VEREADORA MÁRCIA  solicita a retirada do 
requerimento  n°.  41/2009.  PRESIDENTE  em votação a  solicitação  da 
vereadora Márcia, a qual foi acatada.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura das indicações 
nº. 148/09, que indica que oficie à CELESC determinando a extensão de 
rede de baixa tensão e instalação de luminária em postes localizados nas 
quadras n°. 19 a 23, da Rua n°. 1300, próximo à Rua João Horácio Vieira 
(Caminho da Onça), Balneário Santa Clara, de autoria das bancadas do 
PMDB e PP; indicação nº. 149/09, que indica a colocação de iluminação 
na  extensão da  orla  marítima em frente  ao  Farol,  na  comunidade do 
Pontal, de autoria da bancada do PMDB; indicação nº. 150/09, que indica 
a instalação de abrigos de ponto de ônibus em toda a extensão da Rua 
do Príncipe, em especial próximo ao Posto da Rodoviária, de autoria da 
Vereadora Márcia Soares.

5. INDICAÇÃO VERBAL: 
VEREADOR DANIEL indica a manutenção da Rua n°. 130, na Barra do 
Saí. VEREADOR JEFERSON indica a manutenção e limpeza das laterais 
da Rua n°. 1100, no bairro Bom Retiro, Balneário Paese.  VEREADOR 
OSNI indica a limpeza da Rua Frontin.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR OSNI  sobre a  retirada do requerimento n°.  41/2009 pela 
vereadora  Márcia,  disse  que,  se  fosse  preciso,  o  votaria  dez  vezes, 
mesmo porque, o problema da demora nas filas da agência do Banco do 
Brasil  já  ultrapassou  os  limites.  Comentou  que  na  semana  passada 
precisou ligar duas vezes para Brasília por conta deste problema, visto 
que o banco não está respeitando a Lei Municipal que trata das demoras 
nas filas de banco. Diante disso, acredita que os fiscais deveriam fazer 
uma  fiscalização  mais  rigorosa  quanto  ao  cumprimento  dessa  Lei. 
Comentou sobre o trabalho que está exercendo junto ao Clube de Mães, 
para  adquirir  uma  verba  estadual  que  será  utilizada  com  reformas. 
Finalizou dizendo que, em vista à Secretaria de Obras, constatou que, 
apesar  das  dificuldades  enfrentadas  quanto  aos  maquinários,  as 
melhorias  estão  acontecendo,  mesmo  tendo  transcorrido  apenas  seis 
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meses de mandato. VEREADOR JEFERSON parabenizou os vereadores 
pelos  trabalhos,  individuais,  da  Mesa  Diretora  e  das  Comissões, 
desenvolvidos até o momento e comentou sobre a descentralização do 
governo do PMDB, na pessoa do Governador Luis Henrique. Mencionou 
que foi iniciada a reforma do Ginásio de Esportes do Nereu Ramos, que 
tem prazo de 30 dias para finalização da obra, com um custo aproximado 
de  R$  69.000,00.  Com  relação  à  SC-415,  disse  que  as  obras  estão 
fluindo normalmente, visto à estiagem que ocorreu no Município. Por fim, 
elogiou o trabalho da SDR (Secretaria  de Desenvolvimento Regional), 
que vem sendo realizado de maneira funcional. PRESIDENTE da mesma 
forma elogiou os trabalhos de todas as Comissões.  VEREADOR JOSÉ 
MARIA mencionou sobre a Festa da Acoin, que ocorreu no Samambaial 
e  foi  muito elogiada e,  também, comentou sobre a terceira rodada do 
campeonato  de  futebol,  que  ocorreu  no  último  final  de  semana.  Fez 
menção à defasagem salarial dos médicos do Município, que recebem 
menos que os médicos dos Municípios vizinhos,  Garuva e Guaratuba. 
Disse  que  o  Município  precisa  instituir  o  concurso  Miss  Itapoá,  para 
prestigiar  as mulheres bonitas do Município.  Comentou sobre algumas 
Leis Municipais que não são cumpridas, e sobre a bonita comemoração, 
realizado em Itapoá, ao dia de Corpus Christi.  VEREADORA MÁRCIA 
comentou  sobre  o  evento  da  Colônia  de  Pescadores,  promovido  em 
conjunto  com  a  Capitania  dos  Portos,  que  está  sendo  realizado  nas 
dependências da Escola Nereu Ramos, do dia 15 ao dia 19 de junho. 
Solicitou fosse agendada uma audiência, junto ao Tribunal de Justiça em 
Florianópolis, para reivindicar um Juiz Titular para a Comarca de Itapoá. 
Solicitou  ao  Presidente  a  verificação  dos  requerimentos,  indicações  e 
ofícios, feitos pelos vereadores, sobre o EJA modularizado, nesta gestão. 
VEREADOR  VALDECIR  parabenizou  o  Vereador  Caldeira  pelos 
comentários acerca da defasagem salarial dos médicos do Município, e 
agradeceu  o  Vereador  Daniel  por  ser  solidário  ao  voto  contrário  ao 
requerimento n°. 40/2009, visto que a bancada do PP já havia feito tal 
solicitação. Comentou sobre a situação de abandono que encontra-se o 
Cemitério  Municipal.  Diante  disse,  solicitou  fosse  oficiado  à  Prefeitura 
Municipal  para  que  se  construa,  com  urgência,  um  portão  para  o 
Cemitério e, se possível, um muro. Mencionou sobre as comunidades do 
Saí  Mirim,  Jaca e Braço do Norte,  que sempre são esquecidas pelos 
Prefeitos, que têm escolas precárias, não têm médicos, não têm telefones 
rurais.  VEREADOR DANIEL  comentou sobre algumas Leis  Municipais 
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que não são cumpridas, pois as mesmas são aprovadas nessa Casa e 
dependem  do  Poder  Executivo  para  serem  executadas.  Um  exemplo 
disso é a lei que versa sobre as filas dos bancos, de autoria sua junto 
com o vereador Joarez, que, conforme mencionou o vereador Osni, não 
está  sendo cumprida.  Disse  que  a  mudança do  Besc  para  Banco do 
Brasil foi para pior, não tendo culpa os funcionários, que são valorosos. 
Comentou sobre o plano de cargos e salários do Município, que precisa 
urgentemente  ser  revisado,  visto  que  o  salário  dos  servidores  está 
defasado, da mesma forma que o salário dos médicos. Comentou sobre a 
revisão à Lei Orgânica que está acontecendo na Casa e disse que, em 
breve,  a  discussão  irá  para  a  comunidade,  para  que  os  munícipes 
possam  trazer  suas  reivindicações.  Disse  que  votou  contrário  ao 
requerimento da vereadora não por questão partidária ou política, pois 
reconhece o  trabalho da vereadora junto  à  Educação,  mas disse que 
votou  contrário  por  entender  que,  se  existe  proposição  enviada  ao 
Prefeito sobre o mesmo tema, e o mesmo não respondeu, os vereadores 
não poderiam enviar outra proposição. Diante disso, pediu fosse oficiado 
à  Secretária  de  Educação  solicitando  seu  comparecimento  à  Câmara 
para prestar esclarecimentos sobre o EJA. VEREADOR MARCELO disse 
que, com relação à proposição feita pela bancada do PP quanto ao EJA, 
foi por ofício e não por requerimento, durante o uso de sua palavra no 
espaço regimental. Quanto ao assunto levantado pelo vereador Caldeira, 
da defasagem salarial dos médicos, disse que há uma Lei que prevê a 
revisão  salarial,  mas  ela  não  é  executada.  Disse  que  esteve  nos 
Balneários Rainha e Cambijú e houve a cobrança de asfalto para aquelas 
comunidades. Em visita ao porto de Itapoá, obteve informação de que o 
FUNCEF  –  Fundo  da  Caixa  Econômica  Federal,  está  investindo  o 
montante  de  150  milhões  de  reais  e  a  PETROS  –  Fundação  da 
Petrobrás,  mais  150 milhões para o  término da obra,  o  que trará  um 
grande  desenvolvimento  econômico  ao  Município.  Para  finalizar, 
comentou sobre a liberação do dinheiro para a construção das calçadas 
no  Município,  e  disse  que  ouviu  comentários  de  que  tal  verba  foi 
devolvida, com a alegação de que não deu tempo de executá-la. Disse 
que  espera  que  essa  informação  não  seja  verdadeira.  PRESIDENTE 
agradeceu os vereadores e disse que, embora tenham posicionamentos 
diferentes,  os  debates  estão  correndo  com  disciplina  e  respeito,  em 
cumprimento ao Regimento Interno.
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7. 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 20h44min, 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, 15 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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