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ATA Nº 39/09 DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos  nove  dias  do  mês  de  novembro  de  2009,  às  19h04min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
31ª 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. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata  Ordinária n°.  38/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 38/2009, 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 do Projeto de 
Lei  nº.  20/2009,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de 
Proteção da Reserva do Mangue da Barra – APREMAI.  VEREADORA 
MÁRCIA solicita que se inclua na Pauta de hoje, em Única Votação, o 
Projeto  de  Lei  nº  233/2009,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir 
crédito  adicional  especial.  PRESIDENTE consulta  o  Presidente  das 
Comissões  Permanentes,  Vereador  Izaque,  para  saber  se  foi  dado 
Parecer ao Projeto de Lei nº 233/2009. VEREADOR IZAQUE diz que foi 
dado Parecer Favorável ao projeto. PRESIDENTE coloca em deliberação 
o requerimento  da  vereadora  Márcia, o qual  foi  acatado. VEREADOR 
DANIEL solicita que se inclua na Pauta de hoje a entrado do Projeto de 
Lei  nº  21/2009,  oriundo  do  Legislativo,  que  trata  da  alteração  da  Lei 
Municipal  nº.  140/2007,  que  dispõe  sobre  o  comércio  temporário, 
alterando o anexo II,  que trata da atividade de prestadores de serviço. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o  requerimento da vereador Daniel, 
o qual foi acatado. Solicita que se inclua na Pauta a entrada do PLL nº. 
21/2009 e a única votação do PLE nº. 233/09. Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de Lei  nº.  20/09.  VEREADOR MARCELO 
solicita a dispensa da leitura dos projetos que constam na pauta e que se 
faça a leitura apenas das ementas. PRESIDENTE coloca em deliberação 
o  requerimento da vereador Marcelo, o qual foi acatado. Após a leitura da 
ementa do PLL n°. 20/09, distribui o mesmo às Comissões em regime 
ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do 
Projeto  de  Lei  nº.  21/09.   Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  em 
regime de urgência. 
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3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao Secretário  que proceda à leitura  da Emenda 
Modificativa nº.  01/2009 ao Projeto de Lei nº.  16/2009, que modifica a 
ementa do referido Projeto de Lei. Em discussão a emenda. Encerrada a 
discussão. Em única votação a emenda modificativa nº. 01/2009 ao PL nº. 
16/2009. Emenda aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
da Emenda Supressiva nº. 02/2009 ao Projeto de Lei nº. 16/2009, que 
suprime o artigo 3°. do referido Projeto de Lei. Em discussão a emenda. 
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  emenda  supressiva  nº. 
02/2009 ao PL nº. 16/2009. Emenda aprovada. Solicita ao Secretário que 
proceda  à  leitura  da  Emenda  Modificativa  nº.  01/2009 à  Mensagem 
Retificadora n°. 20/2009 ao Projeto de Lei n°. 206/2009 que modifica o 
parágrafo  único  do  artigo  3°.  Em  discussão  a  emenda.  Encerrada  a 
discussão.  Em  única  votação  a  emenda  modificativa  nº.  01/2009  à 
Mensagem  Retificadora  n°.  20/2009  ao  Projeto  de  Lei  n°.  206/2009. 
Emenda  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Emenda Modificativa n°. 02/2009 à Mensagem Retificadora n°. 20/2009 
ao Projeto de Lei n°. 206/2009 que modifica o artigo 4°. Em discussão a 
emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  emenda 
modificativa nº. 02/2009 à Mensagem Retificadora n°. 20/2009 ao Projeto 
de Lei n°. 206/2009. Emenda aprovada. VEREADORA MÁRCIA solicita a 
inclusão  na  Pauta,  em Única  Votação,  a  Mensagem Retificadora   n°. 
20/2009  ao  Projeto  de  Lei  n°.  206/2009.  PRESIDENTE  coloca  em 
deliberação o  requerimento  da  vereadora  Márcia, o qual  foi  acatado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Mensagem Retificadora n°. 
20/2009  ao  Projeto  de  Lei  n°.  206/2009.  Em discussão  a  Mensagem 
Retificadora.  VEREADOR  DANIEL solicita  leitura  do  Parecer  das 
Comissões.  Parabeniza  o  Executivo  pelo  Projeto.  VEREADOR 
MARCELO diz que é favorável ao projeto, apesar de não estar totalmente 
da forma que os vereadores queriam.  VEREADOR IZAQUE parabeniza 
os servidores da saúde. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em única 
votação  a   Mensagem Retificadora  n°.  20/2009  ao  Projeto  de  Lei  n°. 
206/2009, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do  Projeto  de  Lei  n°.  233/2009.  Em discussão o  projeto.  VEREADOR 
IZAQUE diz que o Legislativo está atendendo prontamente as solicitacões 
do  Executivo.  VEREADOR  MARCELO diz  que  os  vereadores  estão 
empenhados em fazer com que o Município caminhe, independente de 
quem esteja na gestão. VEREADORA MÁRCIA diz que o Executivo está 
sabendo usar o recurso, e os Vereadores tem que colaborar. VEREADOR 
DANIEL solicita que se oficie o Executivo pra que se cumpra a Lei que 
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autoriza o Executivo a obrigar os proprietários de imóveis que estão em 
ruas pavimentadas a fazer calçadas, de acordo com o padrão feito pelo 
Executivo.  VEREADOR  JEFERSON solicita  ofício  ao  Executivo 
solicitando  informações  sobre  o  padrão  de  calçadas.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 233/09, o 
qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei n°. 13/2009, que denomina nome de rua: “Avenida Konder Reis”. 
Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o 
Projeto Lei n°. 13/2009, o qual foi aprovado.  Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 14/2009, que institui Ave Símbolo 
do município de Itapoá. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. 
Em primeira votação o Projeto Lei n°. 14/2009, o qual foi aprovado. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  55/09,  que  requer  informações  do  Poder  Executivo 
acerca do empreendimento Cancun Beach. De autoria da Bancada do PP. 
Em discussão o  Requerimento.  Encerrada a  discussão.  Em votação o 
Requerimento n°. 55/09, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que 
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  56/09,  que  requer  cópia  do 
Convênio n° 13920/2009-3, que trata sobre as calçadas, bem como cópia 
do convênio anteriormente firmado, o qual foi cancelado. De autoria do 
Vereador José Maria Caldeira. Em discussão o Requerimento. Encerrada 
a discussão. Em votação o Requerimento n°. 56/09, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE  em  nome  da  bancada  do  PSDB,  indica  ao 
Executivo  Municipal  que  determine  ao  setor  competente  a  execução 
urgente da sinalização, através de pintura das faixas laterais e central, da 
Rodovia Cornelsen até o limite do Município, já que a sinalização original 
está praticamente desaparecida e o tráfego de veículos no referido trecho, 
sobretudo a noite e com neblina,  tem exposto os usuários da via sob 
graves riscos de acidente, necessidade que se faz ainda maior em razão 
da proximidade da alta temporada. VEREADORA MÁRCIA solicita que se 
oficie o Batalhão da Polícia Militar, para que melhore o patrulhamento nas 
localidades  do  Pontal  e  da  Figueira.  VEREADOR MARCELO indica  à 
Secretaria  de  Saúde  para  que  viabilize  a  possibilidade  de  uma 
flexibilização no horário das Agentes Comunitárias de Saúde, pelo menos 
nos meses de novembro, dezembro e janeiro, em razão do sol forte que 
há nesse período. VEREADOR DANIEL indica que sejam feitas faixas de 
pedestre  no trecho entre  a  Avenida José da Silva  Pacheco e  Rua da 

Av. André R. de Freitas, 719  -  Itapoá/SC - Cep 89249-000   -   Fone: (047)3443-6146



                 PODER LEGISLATIVO
           Câmara Municipal de Vereadores

      I t a p o á - S a n t a C a t a r i n a

Graça,  na  Avenida  Celso  Ramos.  VEREADOR  VALDECIR indica  a 
colocação de uma lombada na Rua Leopoldo Springer. 

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JOSÉ  CALDEIRA  comenta  do  acidente  que  houve  na 
Cornelsen, que causou a morte de um ciclista. Solicita que se oficie  a 
Secretária de Planejamento para que se tome providências a respeito do 
acostamento  da  Rodovia.  Diz  que  não  entendeu  porque  foi  tirado  o 
Banana  Boat  da  localidade  entre  as  pedras  na  temporada  passada. 
Comenta que a Juíza local fez uma lei em que vai multar a Prefeitura 
pelas  construções  que  estão  sendo  feitas  no  São  José,  com  isso  a 
Prefeitura teve que interditar todas as construções no local. VEREADOR 
DANIEL diz que entrou em contato com a secretária da Juíza para marcar 
um  reunião,  e  que  quando  tiver  a  data  irá  comunicar  os  demais 
Vereadores  para  que  tentem  sensibiliza-la,  pelo  menos  quanto  às 
questões básicas, como água, luz e manutenção das ruas.  VEREADOR 
OSNI diz que visitou a obra da galeria na Rua n°. 620. Comenta que foi 
ele que trouxe o projeto da galeria.  VEREADOR IZAQUE comenta que 
não há placas indicativas de quem é o responsável, engenheiro e quem 
está bancando a obra. VEREADOR MARCELO agradece a Secretaria de 
Obras  pela  limpeza  das  praias  no  feriado.  Solicita  que  se  oficie  o 
Executivo solicitando informações acerca da obra da galeria. Parabeniza 
os Servidores da Saúde por terem conseguido a gratificação. Comenta 
sobre a falta de luz que houve durante a manhã e solicita que se oficie a 
CELESC solicitando informações sobre as providências que estão sendo 
tomadas e o motivo da falta de luz nesta manhã. Solicita oficio para a 
Polícia Civil questionando qual é a prerrogativa da Polícia Civil na questão 
do FUNREBOM. Comenta sobre o descaso que o Executivo tem com o 
cemitério. VEREADOR JEFERSON comenta que esteve em uma reunião, 
na última quarta -feira, sobre o estudo da dragagem do Rio Saí Mirim, na 
Barra do Saí e, segundo o Engenheiro, depois de feitos os estudos e a 
licença ambiental o projeto pode ir para o Executivo, para que seja feita a 
licitação.  Comenta  que  dia  12  haverá  uma  audiência  pública  sobre  o 
diagnóstico  da  elaboração  de  política  e  do  Plano  Municipal  de 
Saneamento Básico do Município. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão Ordinária,  às 
20h57min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Diretor Geral e pela Mesa Diretora.
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Itapoá, 09 de novembro de 2009.

      Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
 Presidente                                          Vice- Presidente

   Marcelo Antonio Tessaro                          Luis Carlos Zagonel           
       Primeiro Secretário                           Diretor Geral
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