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ATA  Nº  23/09  DA  19ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 29 DE JUNHO DE 2009.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2009, às 19h03min, sob a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  19ª 
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°. 21/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 20/2009, 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 da Redação 
Final  ao  Projeto de Lei  do Executivo nº.  199/09, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Itapoá para o período de 2010 a 2013 
e  dá  outras  providências.  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  vistas  ao 
projeto,  acompanhado  do  parecer  jurídico  da  Casa.  VEREADOR 
DANIEL quanto ao pedido de vistas da Vereadora Márcia, solicita seja 
consultada a assessoria jurídica da Casa, visto que o referido projeto já 
foi  aprovado  em primeira  votação,  encontra-se  na  fase  da  segunda 
votação  e  que  o  prazo  final  para  devolução  do  mesmo  ao  Poder 
Executivo  é  amanhã,  dia  30  de  junho.  PRESIDENTE  suspende  a 
Sessão  por  cinco  minutos.  Após,  reabre  a  Sessão  e  solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do parecer jurídico da Casa quanto ao 
pedido de vistas da Vereadora Márcia. Ante o parecer jurídico contrário, 
com fulcro no artigo 183 do Regimento Interno, nega o pedido de vistas 
à Vereadora Márcia.  VEREADORA MÁRCIA  solicita que o pedido de 
vistas  seja  deliberado  pelo  Plenário.  PRESIDENTE  em  discussão  o 
pedido de vistas da Vereadora Márcia.  VEREADOR DANIEL pelo fato 
de que amanhã se expira o prazo de apreciação do PPA, é contrário ao 
pedido de vistas. VEREADOR JOSÉ MARIA reconhece que o PPA veio 
da Prefeitura com vários erros, inclusive ortográficos, mas acha injusto 
jogar fora todo o trabalho que a Comissão de Orçamento e Finanças 
tive  para  discuti-lo,  analisá-lo  e  emendá-lo,  da  mesma forma  que  a 
Comissão de Legislação,  Justiça  e  Redação Final  teve para fazer  a 
correção  ortográfica  da  Redação  Final  do  projeto.  VEREADOR 
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MARCELO se diz contrário ao pedido de vistas.  VEREADOR IZAQUE 
respeita  a  opinião contrária  da assessora  jurídica,  mas entende que 
seria cabível, nessa fase, o pedido de vistas. Entretanto, diz que sua 
única  preocupação  seria  com  o  prazo  para  devolução  do  PPA  à 
Prefeitura, que se expira amanhã.  VEREADOR JEFERSON também é 
contrário ao pedido de vistas. VEREADOR VALDECIR da mesma forma 
que  os  demais  vereadores,  expôs  seu  voto  contrário  ao  pedido  da 
vereadora Márcia. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação o 
pedido de vistas da vereadora Márcia, o qual foi  rejeitado com cinco 
votos contrários, dois favoráveis e uma abstenção. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura da Redação Final ao  PLE nº. 199/09 e de seus 
pareceres.  Em segunda  discussão  o  PLE  n°.  199/09.  VEREADORA 
MÁRCIA  solicita  cópia  dos pareceres da Comissão de Orçamento e 
Finanças  e  da  Comissão de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final,  e 
também a cópia da presente Sessão Ordinária.  VEREADOR DANIEL 
comenta que todos estão cientes dos erros que há no PPA, por conta 
de problemas de informática da Prefeitura, mas também sabem que o 
prazo para apreciação do mesmo se expira amanhã. Até o dia 15 de 
julho o Poder Executivo tem que dar entrada na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e, ante à existência destes erros no PPA, nessa manhã 
a Controladora Interna do Município, Senhora Jaqueline, e o Secretário 
de  Administração,  Sr.  Carlito  Custódio,  comparecem à  essa  Casa  e 
firmaram o compromisso de corrigir o PPA e enviá-lo à Câmara antes de 
darem entrada à LDO. Por fim, parabeniza a Comissão de Orçamento e 
Finanças, a procuradora da Casa e todos os servidores envolvidos no 
trabalho desenvolvido para a aprovação do PPA. VEREADOR IZAQUE 
critica  o  atual  governo do Poder  Executivo  pelo  fato  de que,  com o 
passar  dos anos,  continua  sendo negligente  na elaboração tanto  do 
PPA, quanto da LDO e da LOA, havendo erros de nomenclatura de 
programas,  erros  de  códigos,  erros  de  valores  e  até  mesmo  erros 
básicos, os quais foram justificados pelo Secretário de Administração 
que somente ocorrem por conta da substituição de funcionários nessa 
função. Portanto, sugere que, devido a complexidade destes projetos, o 
Executivo mantenha um setor disponível somente para essa função, e 
que este esteja em atualização constante.  PRESIDENTE  encerrada a 
discussão. Em segunda votação o PLE n°. 199/09, o qual foi aprovado 
com um voto contrário. 

3. REQUERIMENTO:
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PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  nº.  46/2009,  o  qual  requer  que  seja  oficiado  ao  Sr. 
Prefeito Municipal,  solicitando informações sobre a cobrança de ISS da 
empresa Comfloresta, de autoria da bancada do PMDB. Em discussão o 
requerimento  n°.  46/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
requerimento n°. 46/2009, o qual foi aprovado.

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção nº. 
10/09, a qual manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Luiz dos 
Santos, pescador e ex-presidente da Colonia de Pescadores Z-01, de 
autoria  de  todos  os  Vereadores.  Em  discussão  a  Moção  nº.  10/09. 
Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Moção  nº.  10/09,  a  qual  foi 
aprovada.  VEREADORA  MÁRCIA  propõe  Moção  de  pesar  pelo 
falecimento da servidora pública municipal aposentada Emília Schulka. 
PRESIDENTE em votação a Moção n°. 11/09, a qual foi aprovada. 

5. INDICAÇÃO VERBAL: 
VEREADOR JOSÉ MARIA indica a colocação de manilhas na Avenida 
Celso Ramos,  n°.  535,  as  quais  já  estão naquele  local  desde maio, 
somente aguardando a colocação. VEREADOR JEFERSON indica que 
algum  profissional  da  área  da  Saúde  faça  uma  orientação,  por 
intermédio das duas rádios do Município, acerca da Gripe A – N1H1 
Viral. VEREADOR MARCELO indica que o Poder Executivo apresente 
um estudo  sobre  a  viabilidade  de  estender  os  horários  nas  creches 
municipais, em uma ou duas horas.  VEREADOR DANIEL  indica que 
seja  desviado  o  “valetão”  do  bairro  Samambaial,  partindo  da  Rua 
Francisco Quintino Correa, até o rio Saí Mirim, seguindo em linha reta, 
visto que hoje o referido “valetão” passa por dentro dos imóveis doados 
aos  munícipes  pela  Prefeitura.  VEREADORA  MÁRCIA  indica  que  a 
Câmara encaminhe ao Conselho Tutelar as mídias dos projetos de lei 
sobre  a  referida  entidade.  Aproveita  para  mencionar  sobre  o  dia  do 
pescador, que é comemorado hoje, e sobre a criação do Conselho de 
Aquicultura  e  Pesca,  parabenizando  o  Governo  Federal  por  essa 
iniciativa.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO solicita seja oficiado à Secretaria de Educação 
indagando qual o motivo de não ter sido convocada a Mesa Diretora 
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para participar da Conferência Municipal de Educação. Ainda, solicita 
seja  oficiado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  da Prefeitura  Municipal 
questionado quanto à justificativa do aterro realizado no Rio Mendanha 
e, principalmente, se há autorização para tanto. Comenta sobre o Poder 
Executivo  que  conseguiu  alguns  veículos  (um  caminhão  e  três 
automóveis)  para  as  Secretarias,  entretanto,  faz  menção  a  alguns 
veículos que estão em estado deplorável no pátio da Prefeitura, dizendo 
que fará contato com o Procurador do Executivo para que se envie à 
Câmara um projeto de lei para desafetação daqueles bens. Fala sobre a 
notificação extrajudicial relativo à cobrança do cumprimento de algumas 
cláusulas  do  contrato,  assinado  em  1999,  com  a  empresa 
concessionária do transporte urbano no Município, a qual será renovado 
antes mesmo de completar 10 anos. Menciona que a Prefeitura alega 
que não tem conhecimento desta notificação, no entanto, diz que, após 
o recesso, a Casa fará uma consulta pública acerca do assunto, pois a 
referida empresa comprometeu-se em construir uma rodoviária mas não 
o  fez,  passados quase 10  anos  de  contrato,  além de  outros  graves 
problemas que envolvem o transporte urbano municipal.  VEREADOR 
IZAQUE comenta sobre a realização da Festa do Pescador, promovida 
pela Colônia de Pesca, a qual foi um sucesso, apesar do mau tempo, e 
também parabeniza os pescadores pelo seu dia. Sobre a liberação de 
recursos para os Municípios afetados pelas enchentes, diz que é uma 
vergonha que o Governo Federal ainda não a tenha feito. Acredita que 
ano  que  vem  estes  recursos  virão,  visto  que  será  ano  eleitoral. 
VEREADOR JEFERSON também parabenizou a Colônia de Pesca pela 
Festa do Pescador, mas acredita que a referida festa deveria ter um 
apoio  maior  da  Prefeitura,  assim  como  as  demais  festas  locais. 
Comenta  que  sábado  haverá  festas  no  Pontal  (ACOPOF)  e  no  Saí 
Mirim. VEREADOR JOSÉ MARIA sobre a Liga Itapoaense de Futebol, 
comenta que no sábado houve nova rodada do campeonato e os jogos 
de  domingo  foram  transferidos  para  o  próximo  final  de  semana  e 
ocorrerão  no  campo  de  futebol  do  Pontal.  Convida  todos  para 
participarem  da  festa  que  ocorrerá  no  Pontal  no  próximo  final  de 
semana e, da mesma forma, para comparecerem na reunião que haverá 
dia sete com representantes dos Direitos Humanos de Santa Catarina, 
onde será tratado sobre os problemas das enchentes e sobre o repasse 
da  verba  para  os  Municípios  afetados.  Comenta  que  compareceu  à 
Receita  Federal  e  tomou  conhecimento  sobre  a  MEI  -  Micro 
Empreendedor Individual. Diz que o MEI é uma forma que o Governo 
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Federal está buscando para fazer com que os trabalhadores individuais 
tenham CNPJ e tornem-se pessoas jurídicas. Finaliza dizendo que esse 
projeto  entrará  em vigor  dia  1°  de  julho.  PRESIDENTE  agradece  a 
Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  à  Comissão  de  Legislação, 
Justiça e Redação Final pelos trabalhos desenvolvidos no PPA, onde 
fizeram  com  que  o  mesmo  fosse  aprovado  dentro  do  prazo  legal. 
Agradece  aos  vereadores  por  terem  comparecido  na  Sessão 
Extraordinária  de  sábado.  Diz  que  respeita  a  posição  da  vereadora 
Márcia,  mas acredita que este pedido de vistas foi  uma tentativa de 
golpe do Executivo, para que a Câmara não cumprisse o prazo do PPA, 
visto  que a  Casa,  até  o  momento,  está  cumprindo todos os prazos. 
Agradece, novamente, aos vereadores, à procuradora jurídica da Casa 
e aos funcionários, que não mediram esforços nos trabalhos realizados 
para a apreciação do PPA.

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 20h05min, 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, 29 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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