
        Poder Legislativo
    Câmara Municipal de Vereadores de 

     Itapoá - Santa Catarina

ATA Nº 16/09 DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 18 DE MAIO DE 2009.

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  maio  de  2009,  às  19h08min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  13ª 
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°. 15/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 15/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE 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 discussão o PLL n°. 05/2009. 
Encerrada a discussão. Em primeira 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  PL  Complementar  01/09,  que  altera  a  Lei 
Complementar nº. 03/2003. Em discussão o PLS n°. 02/2009. Encerrada 
a discussão. Em primeira votação o PLS n°. 02/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação Final do Projeto 
de Lei nº. 02/2009, que denomina nome de Rua Alexandra de Godoy, de 
autoria do Vereador José Maria Caldeira. Em segunda discussão o PLL 
n°.  02/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda  votação  o  PLL  n°. 
02/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei do executivo nº. 198/2009, que altera o anexo I da Lei 
Municipal nº. 155/2003.  VEREADOR DANIEL  conforme mencionado no 
parecer  jurídico  da  procuradora  da  Casa,  por  não  haver  documento 
contábil anexado ao projeto, requer vistas ao projeto.  Ainda, solicita que 
o  Presidente  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final, 
Vereador  Izaque,  solicite  à  Prefeitura  Municipal  referido  documento. 
PRESIDENTE  em votação requerimento do Vereador Daniel, o qual foi 
acatado,  com  um  voto  contrário.  VEREADORA  MÁRCIA  diz  que  o 
parecer  jurídico  foi  dado  no  dia  02/05,  sendo  que  as  Comissões 
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analisaram o projeto, com parecer favorável, no dia 05/05. PRESIDENTE 
solicita ao Secretário que proceda à leitura Projeto de Lei nº 07/2009, que 
denomina nome de rua: Eva Olkoski,  de autoria do Vereador Jeferson 
Garcia.  Em  segunda  discussão  o  PLL  n°.  07/2009.  Encerrada  a 
discussão. Em segunda votação o PLL n°. 07/2009, o qual foi aprovado.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento nº. 27/2009, que requer o Plano de Governo do Prefeito 
Municipal,  Senhor Ervino Sperandio, e informações acerca da situação 
financeira que se encontrava o Município na sua posse, de autoria das 
bancadas  do  PP,  PMDB  e  PR.  Em  discussão  o  Requerimento  n°. 
27/2009.  VEREADOR OSNI  disse que assinou o requerimento porque 
quer ter em mãos o documento solicitado para saber exatamente em que 
condições  financeiras  o  atual  Prefeito  assumiu  nessa  legislatura,  para 
poder  repassar  isso aos eleitores,  quando questionado.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°. 27/2009, o qual 
foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  nº.  28/2009,  que  requer  envio  da resposta  da  empresa 
concessionária  do  serviço  de  transporte  municipal  motivada  pela 
notificação extrajudicial do executivo ocorrido no ano passado, de autoria 
das  bancadas  do  PP  e  PMDB.  Em  discussão  o  Requerimento  n°. 
28/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°. 
28/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do  Requerimento  nº.  29/2009,  que  requer  informações  sobre  a 
contratação de transporte escolar municipal, enviando relatório contendo 
a metodologia de cálculo quantitativo e valores dos passes, de autoria 
das  bancadas  do  PP  e  PMDB.  Em  discussão  o  Requerimento  n°. 
29/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°. 
29/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do  Requerimento  nº.  30/2009,  que  requer  que  o  Senhor  Prefeito 
Municipal determine à empresa responsável pelo transporte escolar no 
Município,  para  que  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  disponha de  veículo 
especialmente adaptado para assegurar o transporte domiciliar de alunos 
cadeirantes,  matriculados  na  rede  pública  de  ensino,  de  autoria  do 
Vereador  Izaque  Goes.  Em  discussão  o  Requerimento  n°.  30/2009. 
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°. 30/2009, o qual 
foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
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Requerimento nº. 31/2009, que requer providências imediatas a respeito 
da construção da Creche Municipal na localidade do Pontal, para atender 
as  crianças  dos  moradores  de  baixa  renda,  de  autoria  da  Vereadora 
Márcia Soares. Em discussão o Requerimento n°. 31/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação o Requerimento n°. 31/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº. 32/2009, 
que  requer  informações  quanto  a  possibilidade  de  funcionamento  do 
Curso Supletivo  Modularizado de 1o e  2o Grau da Rede Municipal  de 
Ensino  na  comunidade  do  Pontal,  na  Escola  João  Monteiro  Cabral 
atendendo as comunidades do Pontal, Figueira e Jaguaruna para o ano 
de  2009,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia  Soares.  Em  discussão  o 
Requerimento  n°.  32/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n°. 32/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura do Requerimento nº. 33/2009, que requer informações a 
respeito  das  possibilidades  da  construção  do  Mercado  de  Peixe  na 
localidade do Pontal e Figueira, de autoria da Vereadora Márcia Soares. 
Em discussão o Requerimento n°. 33/2009. Encerrada a discussão. Em 
votação o Requerimento n°. 33/2009, o qual foi aprovado. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura em bloco das 
indicações nº.  117/2009, que indica a construção de uma lombada na 
Rua do Príncipe, de autoria do Vereador Osni Ocker; nº. 118/2009, que 
indica que o executivo disponibilize um carro para atender a população 
em ocorrências dentro do município e suprir a demanda, principalmente 
em casos onde não é necessário o deslocamento de uma ambulância, de 
autoria  das  bancadas  do  PP  e  PMDB;  e  nº.  119/2009,  que  indica 
aquisição de um veículo para o Pronto Atendimento das localidades do 
Pontal, Figueira e Jaguaruna, de autoria da Vereadora Márcia Soares.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA  indica a recolocação de placas silanizadoras e 
pintura nas faixas de toda a extensão da via pública na estrada do Pontal 
e Figueira. Indica, também, que seja feita a limpeza, retirada do excesso 
de areia, além de roçada do mato em toda a extensão do acostamento da 
via pública, nas comunidades do Pontal e Figueira.  VEREADOR OSNI 
indica a pintura de sinalização de todas as lombadas ao longo da via 
asfáltica do Município. Ainda, indica o reparo do asfalto nas proximidades 
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da  lombada  do  Mademóveis,  na  Cornelsen.  VEREADOR  CALDEIRA 
indica o conserto das luminárias em frente ao Bar do Pedro. VEREADOR 
DANIEL indica a colocação de um poste com luminária tipo “pétala” em 
frente à Igreja Matriz, no bairro Itapema do Norte. Ainda, indica que o 
Prefeito  Municipal,  por  meio  dos  órgãos  competentes,  atenda  às 
indicações dos vereadores.  VEREADOR MARCELO  reitera a indicação 
de patrolamento das ruas do São José II.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON por conta da aprovação da Moção de Apoio n°. 
09/2009, convida o Senhor Fernão de Oliveira, responsável pelo “JetBus 
Transportes  Marítimos”,  para  fazer  o  uso  do  Espaço  Regimental. 
FERNÃO DE OLIVEIRA cumprimentou todos os presentes e disse sentir-
se feliz por ver que os assuntos tratados nesta Casa são assuntos de 
interesse  da  comunidade,  e  também  em  ver  que  essa  comunidade 
acompanha  os  trabalhos  do  Legislativo.  Disse  que  o  JetBus  tem por 
objetivo  o  transporte  hidroviário  de  passageiros  e,  atualmente,  liga 
Joinville-São Francisco, São Francisco-Joinville. Entretanto, disse que há 
a intenção de disponibilizar a embarcação para incluir Itapoá na rota, para 
trazer mais segurança, comodidade e lazer para os munícipes e por um 
preço acessível, visto que o objetivo é atender à comunidade e não o 
turismo. O que falta para operacionalizar é a parte burocrática junto ao 
Governo do Estado e à Marinha do Brasil, além do apoio da Prefeitura e 
dos Vereadores, os quais já sinalizaram apoio com a Moção n°. 09/2009. 
Disse que a estrutura já está pronta, que é o trapiche. Falta apenas a 
colocação de um flutuante, mas informou que isso é obra simples e que 
não acarreta impacto ambiental, o qual deve gerar entre R$ 30.000,00 a 
R$ 40.000,00. Finalizou dizendo que é possível dar início amanhã mesmo 
ao transporte JetBus, condicionado à autorização da Marinha, e colocou-
se  à  disposição  da  comunidade  e  dos  vereadores.  VEREADORA 
MÁRCIA  comentou  sobre  o  transporte  dos  universitários  que  é  feito 
através de 05 ônibus e, com o JetBus, haverá a possibilidade de fazer o 
transporte dos estudantes com mais segurança. Ou seja, fazer com que o 
transporte marítimo possa auxiliar a comunidade de todas as maneiras 
possíveis. Registrou que no dia 20 de maio, às 15 horas, estará sendo 
instalado o Pelotão da Guarnição Especial da Polícia Militar em Itapoá. 
Na  gestão  passada  houve  uma  audiência  pública  na  Câmara  para 
reivindicação de mais segurança pública para Itapoá e fica feliz em ver 
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que hoje  esse  pedido  está  sendo parcialmente  atendido.  Solicita  seja 
oficiado ao CONSEG (Conselho de Segurança) convidando os membros 
do conselho para comparecer a esta Casa para fazer uma explanação 
sobre  os  trabalhos  do  referido  conselho.  VEREADOR  JOSÉ  MARIA 
comentou sobre a indicação que fez sugerindo colocação de iluminação 
na 1ª Pedra, mas pensa que esse tipo de indicação nem deveria partir do 
legislativo, visto que a Prefeitura deveria tomar uma atitude com relação a 
esse  tipo  de  coisa,  sem que  precisasse  que  os  vereadores  ficassem 
fazendo  indicações.  Convidou  os  munícipes  para  participarem  das 
próximas audiências públicas do PPA que serão realizadas no dia 20 de 
maio, na escola Frei Valentim, em Itapoá, e dia 22 no clube de idosos 
Maria Izabel. Com relação aos requerimentos da Vereadora Márcia, disse 
que as discussões que surgem nas audiências públicas do PPA são para 
ser  incluídas  como  sugestões  para  o  PPA.  Ou  seja,  os  vereadores 
membros da Comissão de Orçamento e Finanças também poderiam fazer 
algumas  proposições  decorrentes  daquelas  discussões,  mas  acredita 
que,  assim,  quebraria  a hegemonia  do PPA.  Pensa que esse tipo de 
atitude deverá ser tomada quando forem realizadas sessões itinerantes 
nos bairros. Comentou que participou de uma reunião em Itajaí sobre o 
Centro de Direitos Humanos de Santa Catarina, e a discussão principal 
foi acerca do destino que se deu à verba para os Municípios que foram 
afetados pelas enchentes, visto que o Governo Federal liberou tal verba, 
mas o Governo Estadual não fez o repasse. Diante disso, disse há um 
projeto para a arrecadação de uma verba vinda do exterior e também 
para que seja averiguado qual o destino que se deu a essa verba vinda 
do Governo Federal.  VEREADORA MÁRCIA  disse estar ciente que as 
audiências públicas que estão sendo realizadas são para discussão de 
sugestões  para  o  PPA,  que  caberá  para  os  próximos  quatro  anos. 
Entretanto, disse que jamais vai deixar de fazer as solicitações imediatas 
que fez em seus requerimentos na Sessão de hoje, como, por exemplo, a 
limpeza de uma estrada, a colocação de uma sinalização, ou, ainda, a 
solicitação de um carro da saúde que já existia. VEREADOR VALDECIR 
disse que entende a alegação do Vereador Caldeira, visto que também é 
membro  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças.  Comentou  que  a 
Vereadora Márcia participou somente de uma audiência pública, que foi 
no  Pontal,  mas  disse  que  a  referida  Comissão  esteve  também  nas 
audiências  públicas  da  Barra  e  do  Saí  Mirim,  onde  também  houve 
inúmeras reclamações da comunidade. Desta forma, disse que, se fosse 
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para os vereadores fazerem indicações e requerimentos com base nas 
reclamações  daquelas  comunidades,  não  haveria  razão  da  audiência 
pública do PPA. VEREADORA MÁRCIA disse que é sabido que o PPA já 
está  pronto  e  o  que  os  vereadores  estão  fazendo  é  levar  isso  ao 
conhecimento  da  comunidade.  Além  disso,  disse  que  muitas  das 
reivindicações da comunidade são necessidades de momento e, se for 
esperar algum tempo, elas podem se agravar, além de que muitas delas 
não  cabem  ao  PPA.  VEREADOR  OSNI  reforçou  o  pedido  de  uma 
indicação que foi feito no começo da legislatura pelo Vereador Daniel e 
que sugeria  a  colocação de  um semáforo no cruzamento da Avenida 
André Rodrigues de Freitas com a Rua do Príncipe, visto que o tráfego ali 
é muito intenso.  VEREADOR MARCELO comentou sobre a importância 
da instalação do Pelotão da Polícia Militar em Itapoá e, com relação às 
indagações  dos  Vereadores  Valdecir  e  Caldeira  acerca  dos 
requerimentos feitos pela Vereadora Márcia, disse concordar com eles, 
pois acredita que é redundante se fazer indicações e requerimentos em 
cima do PPA.  Com relação ao EJA (Educação de Jovens e Adultos), 
comentou  que  quando  o  Prefeito  assumiu  a  administração  em  2001, 
houve um problema de gestão, e, agora em 2009, surge novamente um 
problema  de  gestão.  Diante  disso,  disso  que  continuará  solicitando 
informações  sempre  que  tiver  dúvidas  acerca  do  trabalho  do  Poder 
Executivo.

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 20h40min, 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, 18 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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