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ATA  Nº  26/09  DA  22ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 17 DE AGOSTO DE 2009.

Aos dezessete dias do mês de agosto de 2009, às 19h08min, sob a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  22ª 
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°. 25/2009. VEREADOR 
MARCELO  solicita  o sobrestamento da votação da Ata Ordinária n°. 
25/2009.  PRESIDENTE   em deliberação o requerimento do vereador 
Marcelo, o qual foi acatado. Determina o sobrestamento da votação da 
Ata Ordinária n°. 25/2009.  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 exposição de motivos do Projeto de Lei do Executivo nº. 218/2009, 
que altera a Lei Municipal nº. 25/2005, a qual dispõe sobre o PPA de 
2005/2009.  Após,  encaminha o  referido projeto  de  lei  às  Comissões 
Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura  da  ementa  e  da  exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  do 
Executivo nº. 219/2009, que altera a Lei Municipal nº. 199/2008, a qual 
dispõe sobre a LDO para o ano de 2009. Após, encaminha o referido 
projeto de lei às Comissões Permanentes, em regime ordinário. Solicita 
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  e  da  exposição  de 
motivos do  Projeto de Lei do executivo nº. 220/2009, que altera a Lei 
Municipal nº. 213/2008, a qual dispõe sobre a LOA para o ano de 2009. 
Após, encaminha o referido projeto de lei às Comissões Permanentes, 
em regime ordinário.  Solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  da 
ementa e da exposição de motivos do  Projeto de Lei do Executivo nº. 
221/2009, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar dotações 
orçamentárias. Após, encaminha o referido projeto de lei às Comissões 
Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura  da  ementa  e  da  exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  do 
Executivo  nº.  222/2009,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  a 
suplementar  dotações  orçamentárias.  Após,  encaminha  o  referido 
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projeto de lei às Comissões Permanentes, em regime ordinário. Solicita 
ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  e  da  exposição  de 
motivos do  Projeto de Lei  do Executivo nº. 223/2009, que autoriza o 
Executivo  Municipal  a  abrir  crédito  adicional  especial  no  Fundo 
Municipal de Assistência Social. Após, encaminha o referido projeto de 
lei às Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura da emenda 
nº.  01/2009,  que  altera  o  Projeto  de  Lei  nº.  208/2009  (Modifica  a 
redação do item 05.01 das suplementações do art. 1º do referido Projeto 
de Lei). Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em votação a 
emenda n°. 01/2009 ao PLE n°. 208/2009, a qual foi aprovada. Solicita 
ao secretário que proceda à leitura da emenda nº. 02/2009, que altera o 
Projeto  de  Lei  nº.  208/2009  (Modifica  a  redação  do  item 05.01  das 
anulações  do  art.  1º  do  referido  Projeto  de  Lei).  Em  discussão  a 
emenda. Encerrada a discussão. Em votação a emenda n°. 02/2009 ao 
PLE  n°.  208/2009,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  secretário  que 
proceda à leitura da emenda nº. 03/2009, que altera o Projeto de Lei nº 
208/2009 (Modifica a redação do caput do art. 1º do referido Projeto de 
Lei). Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em votação a 
emenda n°. 03/2009 ao PLE n°. 208/2009, a qual foi aprovada. Solicita 
ao secretário que proceda à leitura da emenda nº. 01/2009, que altera o 
Projeto de Lei nº. 209/2009 (Modifica a redação do art. 1º do referido 
Projeto de Lei). Em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em 
votação  a  emenda  n°.  01/2009  ao  PLE  n°.  209/2009,  a  qual  foi 
aprovada. Solicita ao secretário que proceda à leitura da emenda nº. 
01/2009, que altera o Projeto de Lei nº. 203/2009 (Modifica a redação 
do  art.  3º  do  referido  Projeto  de  Lei).  Em  discussão  a  emenda. 
Encerrada a discussão. Em votação a emenda n°. 01/2009 ao PLE n°. 
203/2009,  a  qual  foi  aprovada.  VEREADOR  IZAQUE  solicita  que  a 
votação dos Projetos de Lei n°. 208 e 209/2009 seja incluída na pauta 
de hoje,  visto  que os mesmo encontram-se em regime de urgência. 
PRESIDENTE  em  discussão  o  requerimento  do  vereador  Izaque. 
VEREADOR MARCELO  diz que, se algum projeto demora um pouco 
para  tramitar,  não  é  por  culpa  dos  vereadores.  Menciona  que  é 
favorável à inclusão da votação dos referidos projetos de lei na pauta de 
hoje. Entretanto, acredita que o Executivo deve avaliar quais os projetos 
que realmente precisam tramitar em caráter de urgência, visto que, a 
cada  dez  projetos  que  a  Prefeitura  envia  à  Casa,  aproximadamente 
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nove  solicitam  urgência.  PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em 
deliberação  o  requerimento  do  vereador  Izaque,  o  qual  foi  acatado. 
Solicita  ao  secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
208/2009,  que autoriza o Executivo Municipal a suplementar dotações 
orçamentárias.  Em  discussão  o  PLE  n°.  208/2009.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 208/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita  ao  secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
209/2009,  que autoriza o Executivo Municipal a suplementar dotações 
orçamentárias.  Em  discussão  o  PLE  n°.  209/2009.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 209/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita ao secretário que proceda à leitura do Projeto de Resolução nº. 
04/2009,  que  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. Em discussão o PR n°. 
04/2009. Encerrada a discussão. Em única votação o PR n°. 04/2009, o 
qual foi aprovado. 

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO  indica que o Prefeito Municipal providencie a 
colocação de um redutor de velocidade na Rua em que transitam os 
caminhões  da  Andrade  e  Gutierrez  (Rua  João  Horácio  Vieira),  nas 
proximidades da Rua Ludovico Noé Zagonel, e outro, no mesmo trajeto, 
nas proximidades das Ruas Aracangüira e Caracaxá, próximo ao Ayrton 
Senna.  VEREADORA  MÁRCIA  indica  que  o  Prefeito  Municipal 
providencie,  com a máxima urgência,  a realização de uma operação 
tapa buracos na estrada Cornelsen.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MÁRCIA solicita seja oficiado à Delegacia da Polícia Civil 
de Itapoá para que seja informado aos vereadores qual a situação que 
encontra-se a Delegacia com relação ao horário de funcionamento, ao 
número  de  funcionários  que  fazem o  atendimento  à  população  e  o 
motivo  de  estar  fechada  na  última  sexta-feira,  dia  14,  no  horário 
comercial.  VEREADOR  JOSÉ  MARIA  solicita  seja  oficiado  às 
Associações com endereço cadastrado nesta Casa, convidando-as para 
participarem da audiência pública para discussão da LDO, a qual será 
realizada  na  próxima  sexta-feira,  na  Câmara  de  Vereadores,  às  19 
horas. Ante aos diversos casos de roubo e furto que vem ocorrendo 
nos  comércios  do  Município,  requer  seja  oficiado  à  Polícia  Militar 
solicitando que a mesma disponibilize uma viatura para fazer rondas 
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nas Avenidas Principais, no período noturno.  VEREADOR VALDECIR 
parabeniza  o  sr.  João  Cláudio  pelo  belo  trabalho  realizado  frente  à 
escolinha de futebol de Itapoá sub 15. Concorda com o fato de que a 
colocação de saibro para tapar os buracos do asfalto não resolve. Pelo 
contrário, só piora a situação. Sobre isso, diz que foi informado pelo 
Secretário de Obras que a Prefeitura Municipal já adquiriu o asfalto frio 
para  fazer  o  reparo  da  estrada  Cornelsen,  e  que  o  trabalho  será 
realizado,  provavelmente,  nessa  semana.  Menciona  que  também  foi 
informado  que  o  Prefeito  liberou  R$  8.000,00  para  o  reparo  do 
calçamento em frente ao Cunha e à Panificadora Maykon, em Itapoá. 
Sobre a Comissão da Orla, relata que no dia 07 houve uma reunião com 
técnicos  da  Aguaplan,  Prefeito  Ervino,  Carlito  Custódio  Júnior 
(Secretário de Administração) e Paulo Bello (Diretor do Meio Ambiente), 
onde ficou decidido que o sr. Carlito iria oficiar ao Porto para agendar 
uma reunião para tratarem do assunto.  Entretanto,  uma cópia desse 
ofício  ainda  não  foi  encaminhada  à  Casa.  VEREADOR  JEFERSON 
menciona que na última sexta-feira houve a reunião da SDR em Itapoá, 
onde foi tratado sobre a revitalização da Larvesul, a qual faz cultivo do 
camarão  em  Itapoá.  VEREADORA  MÁRCIA  comenta  o  assunto 
dizendo que no dia seguinte à reunião da SDR em Itapoá, o Prefeito de 
Joinville, sr. Carlito Merss, esteve com o  Ministro da Pesca e sequer 
comentou sobre o que foi discutido na reunião em Itapoá, visto que o sr. 
Carlito  também fez parte da mesma.  VEREADOR JEFERSON  ainda 
sobre a reunião da SDR, comenta que foi assinado um compromisso de 
repasse de verba para a pavimentação de calçadas no Município. Ao 
final,  relata  que  todos  fizeram  uma  visita  ao  Porto  e  ficaram 
impressionados  com a  grandeza  do  empreendimento,  o  qual  gerará 
cerca  de  3.000  empregos,  diretos  e  indiretos.  Finaliza  reforçando  o 
convite  para  a  audiência  pública  da  LDO.  VEREADOR  IZAQUE 
comenta sobre uma matéria publicada na imprensa local, a qual noticiou 
alguns investimentos feitos pelo Executivo, como a compra de veículos 
para a Administração e também de um ônibus para o transporte dos 
universitários.  Elogia  a  iniciativa,  a  qual  demonstra  que  o  dinheiro 
público está sendo bem empregado. Menciona que em maio de 2009 
fez um requerimento, o qual foi aprovado, solicitando que o Executivo, 
juntamente  com  a  empresa  responsável  pelo  transporte  escolar  no 
Município,  viabilizasse  um  transporte  especial  para  dois  alunos 
cadeirantes da rede pública de ensino. Entretanto, até o momento nada 
foi  feito.  VEREADORA  MÁRCIA  menciona  que  a  empresa  Transita 
enviou para Itapoá um ônibus adaptado para cadeirantes. VEREADOR 
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OSNI relata que no dia 07 esteve em visita à Câmara de Vereadores da 
cidade de Trombudo Central e, aproveitando a ocasião, o Presidente 
daquela  enviou  um abraço  a  todos  desta  Casa.  Também esteve  no 
Município de Braço do Trombudo e observou os viveiros de mudas de 
árvores  frutíferas  que  a  Prefeitura  cultiva.  No  mesmo  Município, 
comenta que a Prefeitura doa para o pequeno agricultor 1.000 mudas 
de eucalipto, para que ele possa iniciar um pequeno plantio. Diz que 
naquela região há muitas galerias feitas de pedras,  as quais são de 
pequeno custo para o município e são muito resistentes, a exemplo do 
município  de  São  José.  Menciona  que  logo  a  Prefeitura  fará  uma 
operação tapa buracos no Município, visto que os materiais para tanto já 
foram comprados e a Prefeitura só está aguardando a sua chegada. 
Sobre as galerias que estão sendo construídas no centro de Itapoá, 
acredita que a Prefeitura deveria fazê-las primeiro na entrada da cidade, 
principalmente no Balneário Rainha, para que os turistas vejam que o 
trabalho  está  sendo  realizado.  VEREADOR  MARCELO  diz  que  é 
solidário  à  vereadora  Márcia  quando  a  mesma  comenta  sobre  o 
descaso dos governos estadual e federal para com o Município. Diz que 
a reunião realizada na Larvsul foi muito proveitosa, visto que houve a 
promessa de muitos projetos para Itapoá. Entretanto, diz que quando é 
para enviar as verbas para o Município, isso não acontece e permanece 
somente  a  promessa.  Requer  seja  oficiado  à  SDR,  solicitando  uma 
relação dos pleitos aprovados para Itapoá nas últimas 66 reuniões da 
SDR. Concorda com o vereador Osni quanto ao comentário acerca do 
descaso com o asfalto na entrada Município. Diz que o contribuinte  é 
cobrado para que esteja com o imposto em dia, entretanto, menciona 
que na hora de mostrar onde este dinheiro está sendo aplicado, isso 
não acontece. Quanto ao convênio do calçamento, diz que o mesmo foi 
assinado na SDR. Falta agora esperar para ver qual vai ser o montante 
que será enviado. Comenta que esteve no P.A 24 horas para conferir os 
equipamentos que foram adquiridos, e diz que o gerador, o qual tem 
capacidade para gerar energia para o P.A, APAE e Fórum, por ter sido 
mal  instalado,  tem  causado  problemas,  inclusive,  na  sala  de 
emergência. Menciona que esteve na escola Ayrton Senna e constatou 
que as telhas,  que foram colocadas em 2001, estão sendo retiradas 
para troca. Diz que lá não há madeira de lei, somente pinus e, portanto, 
diz que irá verificar se essa madeira corresponde à que foi comprada 
naquela época. Sobre o Banco do Brasil, diz que o atendimento é de 
péssima qualidade e lamenta que, para fazer reclamações, em vez de 
recorrer ao Ministério Público Estadual, as pessoas deverão recorrer à 
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Justiça Federal, em Joinville, por tratar-se de instituição de economia 
mista. Diante disso, pede que todos cobrem e denunciem qualquer tipo 
de  problemas  que  haja  com  o  referido  banco.  VEREADOR  JOSÉ 
MARIA diz que os R$ 790.000,00 liberados em horas-máquina da SDR 
para o Município ainda não chegaram. Todas as reformas que foram 
feitas  pelo  Município  são  decorrentes  de  R$  148.000,00  de  horas-
máquina enviadas pelo Deinfra. Acredita que esses projetos da SDR 
não funcionam como deveriam. Diz que hoje foi aprovado Projeto de Lei 
para fazer suplementação de verba para a Casa do Menor, entretanto, 
comenta que o Rotary Clube fez a doação de um imóvel para a Casa do 
Menor e este não está sendo usado. Diante disso, requer seja oficiado à 
Prefeitura indagando por que não está sendo usado o imóvel doado e, 
ao  invés  disso,  está  se  pagando  aluguel  em  outro  e,  até  mesmo, 
fazendo reformas. Convida todos para participarem das finais da Liga de 
Futebol, que ocorrerão nos próximos domingos. Comenta que a partir 
de semana que vem entrará de licença para fazer uma cirurgia e, em 
seu  lugar,  assumirá  o  suplente,  sr.  Jocélio  Pinheiro,  do  PMDB. 
PRESIDENTE deseja ao vereador José Maria sucesso em sua cirurgia 
e  uma  boa  recuperação.  Com  relação  à  SDR,  diz  que  sente-se 
envergonhado por  aquilo  ser  um projeto de iniciativa de seu partido, 
visto que a SDR não passa de meras promessas e cabides de emprego. 
VEREADOR  JOSÉ  MARIA  comenta  que  o  vereador  Joarez  tem 
demostrado  muita  competência  frente  à  presidência  da  Câmara,  da 
mesma forma que o vereador Izaque, frente à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, o vereador Valdecir, no comando da Comissão 
da Orla, o vereador Daniel, na presidência da Comissão de Revisão da 
Lei Orgânica, e todos os demais vereadores desta Casa. PRESIDENTE 
diz  que  está  muito  feliz  porque  tem  em  mãos  o  projeto  para  a 
construção da sede da Câmara. Ainda, diz que é fácil ser Presidente 
quando se tem em parceria os vereadores desta Casa. Relata que a 
obra para construção da Casa é de 825m² e diz que fará o possível para 
concluí-la até o final desta legislatura. Agradece a colaboração de todos 
os vereadores, do Diretor da Casa, Luis Carlos Zagonel, ao Assessor de 
Imprensa, Reginaldo de Souza, e a todos os funcionários. 

6. 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 20h26min, e, para constar, foi lavrada 
a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada 
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pelo Diretor Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 17 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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