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ATA  Nº  25/09  DA  21ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 10 DE AGOSTO DE 2009.

Aos  dez  dias  do  mês  de  agosto  de  2009,  às  19h02min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  21ª 
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 Ordinária n°. 24/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 24/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADOR DANIEL solicita seja incluído o Projeto de Resolução n°. 
04/2009 (Prorroga o prazo para conclusão dos estudos da Comissão 
Especial para Realização de Estudos para a Revisão da Lei Orgânica 
Municipal, e dá outras providências), como entrando na Casa, na pauta 
desta  Sessão.  PRESIDENTE em  deliberação  o  requerimento  do 
Vereador Daniel, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura do Projeto de Resolução n°. 04/2009. Após, distribui o referido 
projeto às Comissões Permanentes. Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura das mensagens retificadoras n°. 17/2009 ao Projeto de Lei n°. 
208/2009, e n°. 18/2009 ao Projeto de Lei n°. 209/2009. Por solicitação 
do Plenário, distribui as referidas mensagens retificadoras às Comissões 
Permanentes, juntamente com os respectivos Projetos de Lei. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei do Executivo nº 200/2009, que altera a Lei Municipal nº 210/2003 e 
dá  outras  providências.  Em  única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 200/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  do 
Executivo nº 204/2009, que autoriza o Executivo a firmar convênio com 
a Escola de Teatro Bolshoi. Em única discussão o projeto. Encerrada a 
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discussão. Em única votação o PLE n°. 204/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  do 
Executivo  nº  210/2009,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal 
proceder  à  alienação  de  bens  móveis  inservíveis  e  dá  outras 
providências. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em 
única  votação  o  PLE  n°.  210/2009,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura da Redação Final do Projeto de Lei do 
Executivo nº 205/2009, que altera a Lei Municipal nº. 222/2009 (autoriza 
o  Poder  Executivo  a  instituir  o  tratamento  e  reciclagem  de  óleos  e 
gorduras vegetal ou animal e uso culinário no município de Itapoá). Em 
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda 
votação o PLE n°. 205/2009, o qual foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento nº.  48/2009, que requer informações acerca do Pronto 
Atendimento 24 horas, de autoria da bancada do PP. Em discussão o 
requerimento  n°.  48/2009.  VEREADOR  VALDECIR  diz  que  tal 
requerimento  é  somente  para  esclarecer  algumas  dúvidas,  as  quais 
foram trazidas por alguns munícipes.  VEREADOR MARCELO diz que 
os munícipes também cobravam a questão dos médicos, a qual será 
resolvida graças a um projeto de lei do Executivo que dará um aumento 
no pagamento das horas-plantões dos médicos. Entretanto, diz que os 
médicos são assessorados por enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
técnicos de enfermagem e, inclusive, pelos motoristas de ambulância. 
Menciona  que  é  sabido  que  os  funcionários  que  trabalham  no  P.A 
recebem hora extra, o que é merecido, visto que o mesmo funciona 24 
horas por dia. Relata que, como vereador, vem sendo cobrado pelos 
motoristas  de  ambulância,  os  quais  pleiteiam  o  recebimento  de 
gratificações, visto que também trabalham no P.A. Os motoristas dizem 
que já fizeram tal solicitação diretamente ao Poder Executivo, o qual 
alega  que  já  enviou  projeto  de  lei  para  a  Câmara  tratando  destas 
gratificações. Entretanto, esse projeto de lei inexiste na Casa. Portanto, 
acredita  que  este  requerimento  se  faz  necessário  para  que  os 
vereadores possam saber exatamente quem recebe gratificação e quem 
recebe  hora  extra.  Diz,  ainda,  que  o  requerimento  visa  buscar 
informações sobre a aplicação do banco de horas,  pois  não é  certo 
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deixar um funcionário acumular hora extra para o banco de horas, visto 
que,  desta  forma,  o  funcionário  trabalhará descontente.  Acredita  que 
funcionário da área da saúde e funcionário da área da educação que 
trabalham descontentes, não oferecerão um bom trabalho ao Município. 
Porém, diz que os mesmo não podem ser culpados quando não há uma 
boa  estrutura  e  não  são  reconhecidos  no  momento  de  sua 
remuneração. VEREADORA MÁRCIA se diz contrária ao requerimento, 
pois acredita que o servidor público faz a sua escolha. Diz que a vida é 
feita  de  escolhas  e,  a  partir  do  momento  que  a  pessoa  decide  ser 
servidor público, ela deve saber o que está fazendo. Afirma que não é a 
questão do salário que vai fazer com que essa pessoa seja um bom 
servidor  ou um péssimo servidor,  é  a  questão de escolha e  de boa 
vontade.  Por  serem questões  oriundas  do  Executivo,  acredita  que  o 
envio de um ofício à Prefeitura, convidando a Secretária de Saúde para 
comparecer a uma Reunião de Comissão seja o suficiente, pois estaria 
evitando a exposição dos servidores que trabalham no P.A. Afirma que, 
a partir do momento se divulga valores de salários ou de gratificações, 
estará expondo os servidores, e essa não é a intenção. Com isso, diz 
que  mais  uma vez  será colocado o P.A em evidência  e  isso  não é 
necessário, pois todos estão desempenhando um bom trabalho, mesmo 
com todas as dificuldades existentes com relação à saúde pública, os 
servidores do P.A fazem de tudo e mais um pouco. Diz que o que deve 
ser  feito  é dar  maiores condições para os servidores atenderem aos 
munícipes,  e  não  trazer  para  discussão  qual  servidor  recebe 
gratificação,  qual  recebe  hora  extra,  qual  não  recebe,  etc.  Por  fim, 
reitera seu voto contrário ao requerimento em discussão.  VEREADOR 
VALDECIR  concorda  com  a  vereadora  Márcia  no  tocante  ao  bom 
trabalho desenvolvido pelos funcionários do P.A. Entretanto, diz que os 
funcionários  do  P.A  não  podem  ser  tratados  como  escravos. 
VEREADOR  MARCELO  diz  que,  quando  se  trata  de  falar  em hora 
extra, em gratificação e em promessa de campanha que o partido do 
Prefeito fez, geralmente desvirtua-se o que é dito neste Plenário. Diz 
que está sendo um vereador muito presente nas comunidades, por isso 
ouve as cobranças dos munícipes e, depois, repassas essas cobranças 
ao Prefeito. Afirma que o requerimento em tela é oriundo de discussão 
que teve em Plenário,  inclusive com a participação da Secretária  de 
Saúde e em frente aos referidos funcionários. Por isso, diz que somente 
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quer  formalizar  a  situação  para  saber  quem  realmente  ganha 
gratificação, visto que alguns funcionários foram até o Prefeito pleitear 
gratificações para todos, e o mesmo disse que já havia encaminhado o 
projeto  de  lei  para  a  Câmara  sobre  as  gratificações.  Ante  essa 
informação, relata que entrou em contato com a Secretária de Saúde e 
a  mesma disse  que  não  havia  projeto  de  lei  nenhum acerca  dessa 
reivindicação  e  que  ela  não  era  culpada  por  isso.  Diz  que  não  vê 
eficácia alguma em enviar ofício ao Prefeito, pois afirma que todos os 
ofícios que o vereador fez, não foram atendidos e, quando respondem, 
desvirtuam as informações que são solicitadas. Por fim, afirma que é de 
conhecimento de todos que os funcionários do P.A estão trabalhando 
com  o  coração  e,  diante  disso,  solicita  a  aprovação  do  referido 
requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o requerimento n°. 
48/2009, o qual foi aprovado, com um voto contrário. 

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR JOSÉ MARIA indica que o Poder Executivo providencie a 
desafetação das bicicletas que encontram-se enferrujando no pátio da 
Prefeitura,  para  que  seja  feito  um leilão  ou  que  as  bicicletas  sejam 
vendidas para alguma oficina.  VEREADOR OSNI indica que o Prefeito 
Municipal  providencie  urgentemente  o  conserto  de  uma  balança 
eletrônica que está com defeito, no centro de reabilitação.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON  agradece  a  todos  que  participaram  da 
confraternização  que  foi  realizada  em prol  da  Vera  Lúcia  da  Costa, 
funcionária  da  Câmara.  Comenta  sobre  a  reunião  que  ocorreu  no 
Município  na  última  quarta-feira,  onde  esteve  presente  o  Sr.  Pinho 
Moreira, Presidente Estadual do PMDB, o Sr. Mauro Mariani, Secretário 
de  Infraestrutura,  o  Sr.  Deputado  Renato  Hinning,  o  Sr.  Romualdo 
França,  Presidente  do  Deinfra  e  o  Sr.  Carlos  Shiodini,  suplente  de 
Deputado. Comentou que nessa reunião o Sr. Mauro trouxe a notícia de 
que ainda esse ano será iniciada a construção da Costa do Encanto. Diz 
que o Sr. Mauro ainda comentou sobre a construção da SC-415, a qual 
será concluída no tempo previsto. Diz, também, que nessa reunião foi 
falado sobre a transmissão da rede de energia elétrica da Celesc para 
Itapoá,  a  qual  acabará  com  os  problemas  de  energia  elétrica  no 
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Município, e gerará um gasto de R$ 25 milhões ao Estado. Comenta 
que na semana passada houve uns comentários na cidade por conta de 
uma matéria que o site Gazeta de Itapoá publicou anunciando que o 
Prefeito Ervino iria migrar para o PMDB. Diz que, como vereador do 
PMDB,  fica  chateado  por  ouvir  comentários  maliciosos  na  cidade 
dizendo que a oposição está indo para o lado do Prefeito. Afirma que os 
vereadores do PMDB não estão envolvidos em qualquer articulação e 
todos  estão  empenhados  em  trabalhar  em  prol  do  Município. 
VEREADORA MÁRCIA como Presidente do PSDB, diz que dentro do 
partido nunca foi conversado sobre qualquer hipótese do Prefeito Ervino 
mudar de partido. Diz que conhece a Lei de Fidelidade Partidária e, de 
forma  alguma,  há  a  possibilidade  do  Prefeito  sair  de  partido. 
VEREADOR  JEFERSON  completa  dizendo  que  o  que  a  vereadora 
Márcia disse se confirma, pois o próprio Prefeito deu uma entrevista ao 
site Diário de Itapoá, onde o mesmo descartou qualquer hipótese de sair 
do  PSDB.  VEREADOR  DANIEL  elogia  o  trabalho  que  está  sendo 
desenvolvido  pelo  vereador  Jeferson,  e  destaca  as  palavras  do 
Governador  do  Estado,  Sr.  Luiz  Henrique,  quando  disse,  na  última 
reunião  da  SDR,  ocorrida  em  Barra  do  Sul,  que  em  período  de 
campanha eleitoral, o PMDB deve lutar pela sua bandeira. Entretanto, 
passado esse período, todos devem ter uma única bandeira, que é a do 
município  de  Itapoá.  Diz,  portanto,  que  um  vereador  deve  ter 
compromisso, em primeiro lugar, com seu Município, depois, com seu 
partido,  regra  a  qual  os  vereadores  do  PMDB  sempre  seguiram. 
VEREADOR IZAQUE questiona o vereador Jeferson se o mesmo, em 
algum momento, recebeu alguma crítica em função dessa boataria ou, 
ainda,  com  relação  a  sua  atuação  parlamentar.  VEREADOR 
JEFERSON diz que, em uma reunião da executiva de seu partido, ouviu 
comentários  que  o  deixaram  na  dúvida  quanto  a  seu  trabalho 
desenvolvido como vereador no município de Itapoá. Diante disso, diz 
que  está  estudando  e  se  esforçando  para  desempenhar  o  melhor 
trabalho  possível.  Finaliza  dizendo  que  esse  tipo  de  articulação,  de 
boataria,  nunca lhe passou pela  cabeça.  VEREADORA MÁRCIA  diz 
que o PMDB, o PSDB e o DEM formam a tríplice aliança. Portanto, diz 
que é normal o Prefeito de Itapoá se aliar ao Governo do Estado, ainda 
mais se o Prefeito almeja trabalhar pelo Município. Afirma que não se 
pode  deixar  prevalecer  bandeiras  partidárias  sobre  os  interesses  do 
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Município.  VEREADOR MARCELO diz que ficou feliz com o resultado 
do almoço beneficente em prol da servidora da Casa, a Sra. Vera Lúcia 
da  Costa.  Parabenizou  o  empenho  dos  funcionários  da  Casa,  dos 
vereadores e de todas as pessoas que contribuíram de alguma forma 
para a realização desta confraternização. Informa que a arrecadação foi 
de  R$  1.590,00.  Agradeceu  aos  vereadores  por  terem  aprovado  o 
projeto de lei que visa à captação do óleo de cozinha. Com relação ao 
trabalho desenvolvido pelos vereadores até então,  diz  que dentro da 
Câmara ocupa o cargo de “vereador”, não de “vereador do PP”. Diz que 
usou a sigla partidária para ser eleito, mas dentro da Câmara está em 
busca dos interesses do Município.  Entretanto,  diz  que não pode se 
eximir  quando  vê  os  interesses  do  Município  sendo  desvirtuados. 
Comenta que foi uma grande conquista do PMDB o envio da verba para 
a  construção  das  calçadas  na  beira  da  praia.  Entretanto,  leu  na 
imprensa  local  uma  afirmação  do  Prefeito  onde  diz  que  teve  que 
devolver o projeto das calçadas e entrar com um novo projeto, porque 
aquele possuía um valor incompatível com o objeto do projeto. Diante 
disso,  comenta  não  acredita  que  o  Prefeito  anterior  tenha  buscado 
informações, lutado na SDR, para depois entrar com um projeto que não 
daria para construir os 5.500 de calçadas. Finaliza dizendo que não é 
oposição  a  ninguém,  somente  é  a  favor  dos  interesses  do  povo. 
PRESIDENTE esclarece que na matéria da página nº. 29 do jornal Em 
Foco, onde diz que o Projeto de Lei nº. 207/2009 foi aprovado, há um 
equívoco, visto que o projeto continua em tramitação na Casa. Diante 
dessa falha, diz que foi entrado em contato com o referido jornal para 
que  se  faça  uma  errata  na  próxima  edição.  O  mesmo  equívoco 
aconteceu com o Projeto de Lei nº. 204/2009. Comenta, também, sobre 
uma publicação de um site de Joinville,  que disse que a Câmara de 
Vereadores de Itapoá estava criando o “trem da alegria”, onde todos os 
vereadores  terão  assessores  ainda  este  ano.  Esclarece  que,  neste 
mandato, não há dotação orçamentária para tanto. Entretanto, acredita 
que daqui 10 ou 15 anos, isso será possível. Diz que hoje o que está 
sendo  feito  é  a  regularização  de  um C.A.S  que  estava  sendo  pago 
indevidamente  há  vários  anos,  e  está  sendo  criada  a  estrutura 
organizacional  da Câmara para os próximos anos.  Isso é necessário 
para que, se um dia seja preciso nomear alguma chefia, será dado um 
C.A.S para  funcionário  concursado.  VEREADORA MÁRCIA  comenta 
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sobre o problema da gripe suína e diz que a situação é preocupante, 
uma vez que o Município faz divisa com o Paraná, estado o qual já 
registrou muitos casos confirmados da doença. Diz que os alunos de 
Itapoá  voltaram  às  aulas  no  dia  de  hoje,  entretanto,  inúmeros 
professores e alunos estão de atestado médico de,  no mínimo,  uma 
semana.  Com  isso,  o  Município  não  está  cumprindo  o  seu  papel 
pedagógico.  Diante  dessa  situação,  informou  que  as  secretarias  de 
Educação e Saúde estarão fazendo uma reunião no dia de amanhã, 
para que sejam tomadas as devidas providências. Requer seja oficiado 
ao Poder Executivo solicitando que o mesmo tome medidas imediatas 
necessárias no tocante às crianças que estão expostas a essa nova 
gripe, principalmente, às crianças das creches.  PRESIDENTE  convida 
os presentes para  participarem da reunião da  SDR que ocorrerá  na 
próxima quinta-feira, às 14 horas, no Laboratório de Larvas (Larvisul), 
no Balneário Itamar, em Itapoá.

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 20h29min, 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, 10 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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