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ATA  Nº  14/09  DA  11ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 04 DE MAIO DE 2009.

Aos  quatro  dias  do  mês  de  maio  de  2009,  às  19h08min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  11ª 
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°. 13/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 13/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ORDEM DO DIA:

3. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da indicação 
nº.  99/2009,  que  indica a  colocação  de  redutores  de  velocidade  na 
extensão  das  Ruas  João  Colin  e  610  (Rua  Tubarão),  no  Balneário 
Cambijú, de autoria do Vereador Jeferson Garcia.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA  indica a colocação de iluminação pública nas 
Ruas João Cruz de Souza e Walter Crisanto. Indica também que seja 
feito  calçamento  na  Rua  Antonio  Bischoff.  VEREADOR  JEFERSON 
indica a colocação de iluminação pública nas proximidades da Escola 
Claiton Hermes.  VEREADOR MARCELO indica a manutenção da Rua 
n°.  100,  na  localidade  do  Saí  Mirim.  VEREADOR  OSNI  indica  a 
colocação de uma luminária na Rua Francisco Bresser Junior, esquina 
com o Caminho da Onça.  VEREADOR IZAQUE  indica a execução de 
roçadas e ensaibramento das ruas do Balneário  Paese.  VEREADOR 
CALDEIRA indica a extensão de rede de baixa tensão no Balneário São 
José, lote 03, quadra 17. VEREADOR DANIEL indica a construção da 
Praça no Balneário Paese (Praça Serafim Paese).

Av. André Rodrigues de Freitas, nº 719 Itapema do Norte – Itapoá/SC  CEP. 89.249-000
Fone: (47) 3443-6146



        Poder Legislativo
    Câmara Municipal de Vereadores de 

     Itapoá - Santa Catarina

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
PRESIDENTE convidou o Prefeito Municipal, Senhor Ervino Sperandio, 
a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Cristiane Motta, e o Diretor 
do Departamento de Saúde, Senhor Roberto Saad, para fazerem parte 
da  Mesa,  juntamente  com  os  demais  Vereadores.  VEREADOR 
MARCELO iniciou lendo a ementa do Requerimento n°. 19/2009, o qual 
convocou  a  presença  da  Secretária  de  Saúde  para  prestar 
esclarecimentos  sobre  determinados  assuntos.  Após,  iniciou  os 
questionamentos  à  Secretária  de  Saúde  lendo  a  questão  n°.  01  do 
referido Requerimento, a qual indagava sobre as reformas, ampliações e 
construções  realizadas  no  ano  de  2009.  Disse  que  houve  reformas, 
ampliações  e  construções  realizadas  neste  ano,  na  área  da  saúde, 
porém,  não  foi  encaminhado  a  esta  Casa  o  processo  licitatório,  em 
nenhuma das modalidades, nem mesmo a dispensa. Nos balanços da 
Secretaria de Saúde também não foi encontrado empenho ou liquidação 
da despesa realizada.  PREFEITO ERVINO  disse que a verba para as 
reformas dos postos de saúde e do Pronto Atendimento foi uma verba 
emergencial governamental devido às enchentes. Por haver prazo para 
prestação de contas, foi dispensado o processo de licitação. Como foi 
pago no mês de abril, está fazendo parte dos balancetes daquele mês, 
juntamente com os empenhos e prestação de contas, os quais já estão 
na posse desta Casa. VEREADOR MARCELO disse que o que motivou 
os Vereadores ao fazer o primeiro questionamento é saber por que não 
foi  encaminhada  para  a  Câmara,  em  tempo  hábil,  a  dispensa  da 
licitação, para que os mesmos pudessem tomar ciência de quanto seria 
gasto  nas  reformas,  qual  foi  o  critério  para  convidar  a  empresa 
responsável pelas reformas, e se foi feito algum orçamento prévio, visto 
que  houve  o  pagamento  de  R$  138.999,04  para  essa  empresa. 
SECRETÁRIA CRISTIANE disse que foram realizados três orçamentos, 
os quais constam no processo de dispensa de licitação.  VEREADOR 
VALDECIR comentou que esse valor que foi pago, se dividido entre as 
quatro  unidades  onde  foram  realizadas  reformas,  daria, 
aproximadamente,  R$ 35.000,00 para cada.  Desta  forma,  questionou 
quanto  foi  gasto  na  reforma  do  Posto  de  Saúde  do  Saí  Mirim. 
SECRETÁRIA CRISTIANE  disse que naquele Posto foram realizados 
diversos  reparos,  totalizando  R$  22.441,80.  VEREADOR  DANIEL 
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solicitou uma cópia dos três orçamentos feitos para as reformas dos 
postos.  SECRETÁRIA  CRISTIANE  disse  que  no  dia  seguinte  estará 
encaminhando  uma  cópia  dos  referidos  orçamentos  para  a  Câmara. 
VEREADOR MARCELO  fez  a  leitura  do  segundo questionamento,  o 
qual dizia respeito à falta de remédios nos postos de saúde, informação 
esta trazida por alguns munícipes. SECRETÁRIA CRISTIANE disse que 
há  uma  listagem  de  remédios  que  compõem  a  cesta  básica  dos 
medicamentos  do  Estado,  preconizada pela  Secretária  de  Estado  de 
Santa Catarina,  onde constam aproximadamente 90 itens.  Entretanto, 
hoje, o Município fornece cerca de 202 itens. Desta forma, afirmou que 
não está faltando medicamentos nas Unidades de Saúde do Município. 
VEREADOR MARCELO disse que esteve no Pronto Atendimento e lá 
constatou  o  racionamento  de  água  potável  e  a  falta  de  copos 
descartáveis.  Disse  que,  inclusive,  havia  um  comunicado  para  os 
funcionários  alertando  que  a  falta  de  economia  de  materiais  como 
copos, toalhas de papel, detergente, álcool e sabão poderia acarretar 
atrasos de salário. Indagou se isso chegou a acontecer, visto que houve 
a  falta  de  copos  descartáveis.  SECRETÁRIA  CRISTIANE disse  que 
foram disponibilizados ao Pronto Atendimento 6.000 copos descartáveis, 
os quais foram gastos em 20 dias. A crise mundial está aí e é preciso 
economizar.  Para  tanto,  será  disponibilizado  ao  P.A.  um bebedouro, 
para que seja dispensado o uso de galão de 20 litros de água e também 
de copos  plásticos.  PREFEITO ERVINO completou  dizendo que não 
houve atrasos de salários por conta do uso abusivo de copos plásticos, 
entretanto, se não houver uma economia por parte de todos, poderá sim 
haver  atrasos  de  salários,  decorrente  da  crise  global  que  já  atinge 
Itapoá.  VEREADOR  MARCELO  leu  o  terceiro  questionamento  do 
Requerimento n° 19/2009 que tratava da inaplicabilidade do benefício 
aos servidores públicos referente ao art. 93 da Lei Municipal nº. 76/2001, 
visto que alguns funcionários denunciaram que tiveram descontos na 
folha de pagamento por faltas justificadas, ante a freqüência em cursos 
de  aperfeiçoamento  na  área  de  atuação.  SECRETÁRIA  CRISTIANE 
disse que nos casos onde houve desconto na folha de pagamento, foi 
porque não houve solicitação expressa de dispensa feita  diretamente 
para a Secretária. Aqueles que fazem a solicitação devida e fazem a 
reposição  do  horário  que  será  perdido,  estão  sendo  beneficiados. 
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VEREADOR MARCELO após, leu a quarta indagação a qual solicitava 
informações sobre a aplicação da Lei Municipal n°. 209/08, que trata da 
instituição  do  Plantão  24  horas  das  Farmácias.  SECRETÁRIA 
CRISTIANE  disse que referida Lei ainda não foi aplicada pelo fato de 
que os proprietários de farmácias fizeram uma proposta sugerindo que 
quando uma farmácia esteja de plantão, as outras estejam fechadas, 
mas  isso  não  consta  na  Lei.  VEREADOR  DANIEL  disse  que  ficou 
acordado que sempre estaria de plantão uma farmácia em Itapema e 
outra em um dos bairros, mas que não ficou registrado que as outras 
deveriam estar fechadas pelo fato dos autores do projeto de lei terem 
acreditado que não teriam autonomia para proibir alguma farmácia de 
permanecer aberta.  VEREADORA MÁRCIA  disse que o projeto de lei 
foi feito pela Câmara e agora cabe à Secretaria de Saúde regulamentar 
a  Lei,  através  de  Decreto.  VEREADOR  MARCELO  leu  o 
questionamento n°. 05, o qual solicita informações sobre o critério para 
escolha de funcionário beneficiado com o curso de pós-graduação em 
Auditoria  Pública,  cedido  gratuitamente  por  esta  municipalidade  em 
parceria com a AMUNESC, para prestar esclarecimentos a funcionários 
da área da saúde. SECRETÁRIA CRISTIANE disse que esse curso foi 
previsto para um servidor da saúde com curso superior e informou que é 
prerrogativa do gestor decidir que será contemplado com o curso, neste 
caso, a Secretária de Saúde. Disse que a única pessoa que já havia 
sido contemplada com esse curso na Secretaria Municipal de Saúde foi 
a Servidora Marciane Rech, que é a responsável pelos Postos de Saúde 
da Família. Portanto, nada mais justo beneficiar um servidor da outra 
ponta  da  saúde,  que  seria  o  Pronto  Atendimento.  Com  isso,  foi 
contemplado  o  enfermeiro  Roberto  Saad,  que  é  Diretor  do 
Departamento  de  Saúde  e  responsável  pelo  Pronto  Atendimento. 
PRESIDENTE agradeceu a presença da Secretária de Saúde, Cristiane 
Motta,  do  Diretor  do  Departamento  de  Saúde,  Roberto  Saad,  e  do 
Prefeito  Municipal,  Ervino  Sperandio.  Passou  a  palavra  ao  Prefeito 
Municipal. PREFEITO ERVINO disse que a Prefeitura está licitando 440 
luminárias para iluminação pública, incluindo a extensão de rede, que 
irão  para  todo  o  Município.  Disse  que  o  maquinário  da  Prefeitura  é 
escasso e muitas vezes dá problemas, por isso fica difícil atender todas 
as indicações para conserto de ruas que os vereadores fazem. Disse 
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que o pessoal da Secretaria de Obras trabalha com muito empenho, 
agradecendo o trabalho prestado pelos mesmos. Finalizou agradeceu a 
oportunidade.  VEREADOR CALDEIRA disse que a partir do dia 06/05 
iniciam as audiências públicas para discussão do PPA 2010-2013, que 
serão realizadas em todos os bairros. Convidou todos para participarem. 
Comentou que participou de uma reunião com alguns comerciantes da 
Avenida André Rodrigues de Freitas e disse que os mesmos têm um 
projeto  de  fazer  um  melhoramento  turístico  na  referida  Avenida,  do 
Brasão até o Besc, fazendo um trabalho paisagístico, e contam com o 
apoio  da  Prefeitura.  VEREADOR  DANIEL  agradeceu  a  presença  do 
Prefeito e dos servidores municipais. Disse que a questão da iluminação 
pública é um grande problema no Município, visto que há vários vãos 
com falta de iluminação no decorrer das vias do Município. Com relação 
à escassez de maquinário da Prefeitura, acredita que o Poder Executivo 
deveria  fazer  a  aquisição,  por  meio  de  financiamento,  de  mais 
maquinários,  pois  é  contra  a  locação  de  máquinas.  VEREADORA 
MÁRCIA  agradeceu a presença da Secretária e do Diretor da Saúde, 
dos  servidores  presentes  e  da  Secretaria  de  Obras  que  está 
desempenhando  um  trabalho  de  roçada  no  Município.  Registrou  o 
lamentável ato de vandalismo que ocorreu na Escola Claiton Hermes. 
Disse que é revoltante saber que existem pessoas capazes de praticar 
esse tipo de ação de vandalismo nas escolas, nos telefones públicos e 
nos postos de saúde. Solicitou uma cópia da gravação desta Sessão e 
finalizou parabenizando o trabalho do Prefeito. VEREADOR MARCELO 
agradeceu a presença de todos, principalmente da Secretária de Saúde 
da Prefeitura. Comentou sobre o evento Parabéns Cidadania, onde, por 
sugestão do próprio vereador, decorrente do Projeto de Lei n°. 04/2009, 
de sua autoria, foi feita a arrecadação de, aproximadamente, 200 litros 
de  óleo  de  cozinha  e,  em  contrapartida,  houve  o  sorteio  de  uma 
bicicleta.  Informou  que,  em  frente  ao  Supermercado  Brasão,  há  um 
container  para  arrecadação  do  óleo  de  cozinha.  Requereu  fosse 
encaminhado  ofício  solicitando  o  montante  de  gratificação  concedida 
aos enfermeiros,  médicos e auxiliares de enfermagem, decorrente da 
Lei  n°.  116/2002,  que  autorizou  o  Poder  Executivo  a  conceder 
gratificação aos profissionais de saúde dos PSFs. Disso que solicitou, 
da Secretaria de Obras, o cronograma de trabalho, mas obteve resposta 
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de que não existe; que solicitou a arrecadação do Município, decorrente 
de  IPTU,  alvará  de  funcionamento,  localização  e  demais  impostos 
municipais,  e  também  não  foi  atendido.  Disse  que  espera  que  seja 
atendido  nos  próximos  dias.  VEREADOR  VALDECIR  disse  que 
concorda com o Prefeito quando aquele diz que é preciso economizar. 
Porém, disse que os gastos com reforma do Posto de Saúde do Saí 
Mirim  no  valor  de  R$  22.441,80  foram  muito  altos,  haja  vista  que 
somente  foram  realizados  trabalhos  de  pintura,  telhado  e  outros 
pequenos reparos,  e,  ainda, o mesmo Posto de Saúde já havia sido 
reformado há dois anos atrás.

8. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da  Casa  agradeceu  a 
presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente 
Sessão Ordinária, às 21h10min, 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, 04 de maio de 2009.

  Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
       Presidente                                               Vice- Presidente

          Marcelo Antonio Tessaro                            Osni Ocker  
              Primeiro Secretário                        Segundo Secretário

                     Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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