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ATA  Nº  24/09  DA  20ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 03 DE AGOSTO DE 2009.

Aos  três  dias  do  mês  de  agosto  de  2009,  às  19h07min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  20ª 
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 oração do 
Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°.  22/2009. 
Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°. 22/2009, a 
qual foi aprovada. Em discussão a Ata Ordinária n°. 23/2009. Encerrada 
a  discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  23/2009,  a  qual  foi 
aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências.

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa e 
da justificativa do Projeto de Lei do Executivo nº. 200/2009, que altera a 
Lei Municipal nº. 210/2003, e dá outras providências; Projeto de Lei do 
Executivo nº. 204/2009, que autoriza o Executivo a firmar convênio com 
a Escola de Teatro Bolshoi; Projeto de Lei do Executivo nº. 207/2009, 
que dispõe sobre o serviço de táxi no município de Itapoá; Projeto de 
Lei  do Executivo nº.  208/2009,  que autoriza o Executivo Municipal  a 
suplementar dotações orçamentárias; Projeto de Lei do Executivo nº. 
209/2009, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar dotações 
orçamentárias; Projeto de Lei do Executivo nº. 210/2009, que autoriza o 
Poder  Executivo  Municipal  proceder  a  alienação  de  bens  móveis 
inservíveis, e dá outras providências; Projeto de Lei do Executivo nº. 
211/2009, que altera os anexos I, II e III, da Lei Municipal nº. 229/2009, 
que  dispõe sobre o  Plano  Plurianual  do  Município  de Itapoá para o 
Período de 2010 e 2013; Projeto de Lei do Executivo nº. 212/2009, que 
dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 
2010,  e  dá  outras  providências;  Projeto  de  Lei  do  Executivo  nº. 
213/2009, que dispõe sobre o zoneamento da ocupação e uso do solo 
urbano;  Projeto de Lei  Complementar  do Executivo nº.  25/2009,  que 
altera a Lei Complementar n°. 05/2003, a qual dispõe sobre o Código de 
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Obras do município de Itapoá; Projeto de Lei do Legislativo nº. 11/2009, 
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Say Mirim de 
Itapoá  –  ACSMIRIM;  Projeto  de  Lei  do  Legislativo  nº.  12/2009,  que 
declara de utilidade pública a Associação de Proteção da Reserva do 
Mangue  da  Barra  –  APREMAI;  e  Projeto  de  Lei  Complementar  do 
Legislativo  nº. 02/2009, que  altera a Lei Complementar n°. 13/2006 e 
cria  a  estrutura  organizacional  do  Poder  Legislativo  do  município  de 
Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências.  Encaminha  os  projetos  às 
Comissões Permanentes.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura da emenda 
nº.  01/2009 que altera  o  Projeto  de Lei do Legislativo  nº. 205/2009, 
(modifica o artigo 1º). Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. 
Em votação a emenda n°.  01/2009 ao PLE n°.  205/2009,  a  qual  foi 
aprovada.  VEREADOR  MARCELO  solicita  a  inclusão  da  primeira 
votação do referido projeto na pauta desta Sessão. PRESIDENTE em 
deliberação o requerimento do Vereador Marcelo, o qual foi  acatado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do PLE n°. 205/2009. Em 
primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira 
votação o PLE n°. 205/2009, o qual foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento nº. 47/2009, o qual requer que o Poder Executivo cumpra 
as Leis Municipais nº. 17/2001 e nº. 213/2008, sendo que esta autoriza 
firmar convênio com o Sindicato Rural e abre rubrica orçamentária. De 
autoria das bancadas do PP e PMDB. Em discussão o requerimento n°. 
47/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  requerimento  n°. 
47/2009, o qual foi aprovado. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da indicação 
nº. 163/2009, que  indica a abertura da extensão da Rua nº. 2540, no 
bairro Pontal, em, aproximadamente, 60m. De autoria da bancada do 
PMDB.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
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VEREADOR  MARCELO  indica  a  retirada  dos  entulhos  que  se 
encontram  sobre  as  ruas  do  Balneário  São  José  II,  entulhos  estes 
provenientes  das  valetas  que  lá  foram  abertas.  VEREADOR  OSNI 
indica  a  construção de uma lombada na Avenida  Celso  Ramos,  em 
frente à Panificadora Doce Tentação.

7. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção nº. 
12/09, a qual manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo Riper, 
motorista  aposentado  da  Prefeitura  de  Itapoá,  onde  trabalhou  na 
Secretaria de Saúde por 18 anos. De autoria de todos os Vereadores. 
Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação a Moção 
n°. 12/09, a qual foi aprovada.

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR DANIEL como Presidente da Comissão de Revisão da Lei 
Orgânica  do  Município,  solicita  que  a  Mesa Diretora  providencie  um 
projeto de lei prorrogando o prazo da referida Comissão para mais 60 
dias, para que haja tempo hábil para a revisão da segunda parte da Lei 
Orgânica  e  realização  das  audiências  públicas  no  Município. 
VEREADOR  IZAQUE  comenta  que  ouviu  na  Rádio  99,9  FM  uma 
enquete sobre  o  recesso da  Câmara  de  Vereadores,  perguntando a 
opinião dos vereadores e da população sobre o assunto, e diz que esse 
e outros assuntos já estão sendo tratados na revisão da Lei Orgânica 
Municipal, visto que há a proposta de redução do período de recesso 
dos vereadores. Menciona que o cargo de juiz titular da Comarca já foi  
preenchido  e  a  nova  Juíza  deve  assumir  a  Comarca  em setembro. 
Convoca  todos  os  membros  das  Comissões  Permanentes  para  a 
reunião de amanhã, às 9h:30min.  VEREADOR OSNI  comenta que na 
semana passada foi  convidado pela Diretoria do Porto para dar uma 
benção  à  toda  a  área,  maquinários  e  a,  aproximadamente,  300 
funcionários daquele. Isso deixou o vereador muito satisfeito, visto que é 
evangélico praticante. Inclusive, foi convidado para retornar dentro de 
30 dias para nova benção. Parabeniza o Tenente Mário Elias, presente 
nesta  Sessão,  pelo  bom trabalho  que  vem realizando  no  Município, 
principalmente no tocante às blitz.  A Lei  deve ser cumprida e não é 
porque Itapoá é uma cidade pequena que os moradores não devem 
usar o cinto de segurança ou ter seus documentos em dia. Relata que 
no período de recesso fez várias visitas com o objetivo de fazer algumas 
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reivindicações solicitadas pelo povo, tais como à Secretaria de Saúde e 
à Secretaria de Obras. VEREADOR MARCELO solicita seja oficiado ao 
Pelotão  da  Polícia  Militar  requerendo  seja  encaminhado  à  Casa  um 
relatório com a quantidade de multas que foram aplicadas no Município 
desde o início das blitz e quais as infrações mais cometidas.  Ainda, 
solicita seja oficiado ao Presidente da Associação da Festa das Nações, 
o Senhor Geraldo Weber, requerendo que informe à Casa qual será o 
prazo para o envio da prestação de contas da festa e em quanto foi o 
patrocínio da Prefeitura, além do valor da verba que veio do Estado. 
Parabeniza o Poder Executivo pela instalação dos ar condicionados na 
Escola Ayrton Senna, apesar de que veio tardiamente, visto que a obra 
da  escola  foi  construída  com  graves  erros,  os  quais,  inclusive, 
acarretarão a reforma de 997m² de cobertura. Comenta que o Município 
está com a arrecadação em alta, visto que o Poder Executivo fez duas 
suplementações de verba através de Projeto de Lei e outras duas por 
meio de Decreto, estas no valor de quase R$ 2.500.000,00. Entretanto, 
menciona que, felizmente, o Tribunal de Contas indica que o Município 
não mais poderá suplementar verba por Decreto, somente por Projeto 
de  Lei,  o  que  dá  a  prerrogativa  do  Poder  Legislativo  fiscalizar  a 
aplicação das verbas municipais. Por fim, comenta que ficou indignado 
com o fato de que o Ministro dos Portos esteve visitando o Porto de 
Itapoá e  os  vereadores  não  foram informados de  tal  acontecimento. 
Diante disso, o Presidente da Câmara oficiou à Tecon, a qual justificou 
que a  visita  do Ministro  foi  organizada pela assessoria do mesmo e 
foram convidados somente autoridades como Prefeito,  Presidente  do 
Porto de São Francisco do Sul, Secretário de Desenvolvimento Regional 
de  Joinville,  Secretário  do  Estado  de  Infraestrutura,  Governador  do 
Estado e imprensa selecionada. Ou seja, nesse momento os vereadores 
não  foram  considerados  autoridades,  somente  são  quando  há  a 
necessidade de aprovar projetos de lei pertinentes ao Porto. Ainda, diz 
que no período de recesso  os vereadores continuaram trabalhando e 
cita que nesse período houveram duas reuniões importantíssimas com 
os  ambulantes.  Finaliza  dizendo  que  os  R$  150.000,00  de  hora-
máquina que vieram da SDR para o  Município  de nada adiantaram, 
visto  que  as  chuvas  dos  últimos  dias  deixaram  as  ruas  que  foram 
patroladas  piores  do  que  estavam.  O  perigo  de  novas  enchentes  é 
iminente e até agora não houve soluções, visto que algumas galerias 
estão sendo instaladas na região dos bairros Itapoá e Pontal, onde não 
há vazamento de água, e muitas ruas principais não foram arrumadas. 

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

VEREADOR JEFERSON  comenta acerca da reunião sobre a gripe A 
que ocorreu entre a Secretaria de Saúde e os Diretores das escolas do 
Município.  Diz  que,  segundo a orientação do Estado,  a  situação em 
Santa Catarina está estável e não há motivos para a paralisação das 
aulas, visto que em Itapoá não há nenhum caso confirmado da doença. 
VEREADORA  MÁRCIA  discorda  do  vereador  Jeferson  pelo  fato  de 
Santa Catarina estar  entre dois  Estados que já  estão em estado de 
alerta.  Por  isso,  acredita  que  o  Município  não  deve  esperar  o  pior 
acontecer  para  que  se  possa  tomar  as  medidas  necessárias  de 
prevenção. Acredita, ainda, que 10 dias de aulas não serão muito para 
as crianças reporem no final do ano, mas um caso de doença pode ser 
fatal. Relata que Itapoá recebe muitos turistas do Paraná, as crianças 
não tem o costume de lavar as mãos o tempo todo, por esses motivos 
elas ficam muito vulneráveis ao contágio. VEREADOR JEFERSON diz 
que concorda com a vereadora Márcia, por Itapoá fazer divisa com o 
Paraná, a situação é preocupante sim e uns 10 ou 15 dias a mais de 
férias  para  as  crianças  é  uma  medida  que  pode  ser  tomada  sem 
prejuízo para elas. VEREADOR JOSÉ MARIA agradece e parabeniza o 
trabalho  realizado  pela  Polícia  Militar.  Pede  um  reforço  da  ronda 
próximo ao colégio do bairro São José, visto que já houve casos de 
vandalismo naquele colégio a pouco tempo atrás, e também na Cozinha 
Comunitária do bairro Samambaial,  que já foi  saqueada por diversas 
vezes. Quanto ao recesso dos vereadores, diz que isso é normal em 
todos os Municípios do Brasil inteiro, e que os vereadores continuam 
realizando seus trabalhos, independente de recesso. Comenta que na 
próxima terça-feira a Coopercita (Cooperativa da Construção Civil), que 
foi  criada  em  2001,  realizará  a  eleição  da  nova  Diretoria.  Diz  que 
participou  de  uma  reunião  junto  à  Cootranlog  (Cooperativa  dos 
Caminhoneiros), e a cooperativa está a todo vapor, inclusive fazendo 
exportação.  Convida  os  presentes  para  participam  de  um  baile  em 
comemoração  ao  dia  dos  pais,  que  ocorrerá  dia  08,  no  Itapemar. 
VEREADOR  VALDECIR  parabeniza  o  vereador  Marcelo  pelo  seu 
discurso  e,  a  respeito  do  Porto,  diz  que  faz  suas  as  palavras  do 
vereador Marcelo. Comenta que dia 08 de julho esteve em Brasília com 
a pessoa responsável pelas liberações da dragagem do Porto de São 
Francisco e diz que já foi publicado no Jornal A Notícia o edital para a 
dragagem, orçada em R$ 100.000.000,00. Entretanto, diz que o Porto 
não  está  dando  nenhuma  importância  ao  Município.  A  Tecon  está 
realizando  novo  estudo  e,  dependendo  do  resultado,  sinaliza  que 
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entrará com uma recomendação junto ao Ministério Público.  Acredita 
que, se é o Porto de São Francisco que está causando os danos à orla 
de  Itapoá,  nada  mais  justo  que  eles  pagarem  esse  novo  estudo. 
Finalizou  dizendo  que  a  Comissão  de  Estudos  da  Orla,  da  qual  é 
Presidente, está trabalhando com muito empenho.

9. 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 20h30min, 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, 03 de agosto 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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