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ATA  Nº  38/09  DA  30ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 26 DE OUTUBRO DE 2009.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2009, às 19h09min, sob a 
Presidência  do  Vereador  Daniel  Silvano  Weber,  realizou-se  a  30ª 
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°. 36/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 36/2009, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n°. 37/2009. Encerrada a discussão. 
Em  votação  a  Ata  Extraordinária  n°.  37/2009,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADORA MÁRCIA solicita a inclusão, como entrada na Casa na 
Pauta desta Sessão, o Projeto de Lei nº. 233/09, oriundo do Executivo, 
que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o  requerimento da Vereadora 
Márcia, o qual foi acatado. Inclui na Pauta a entrada do PLE nº. 233/09. 
VEREADOR  MARCELO solicita  dispensa  da  leitura  na  íntegra  dos 
projetos que estão entrando na Casa, e sugere que se faça a leitura 
apenas  das  ementas.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento do vereador Marcelo, o qual foi acatado. Solicita que se 
faça a leitura da ementa do PLE nº 233/09. Após, encaminha o referido 
projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em regime  de  urgência. 
Solicita que se faça a leitura do Projeto de Lei nº. 17/2009, oriundo do 
Legislativo,  que  denomina  nome  de  rua:  “  Angra  dos  Reis”.  Após, 
encaminha o referido Projeto de Lei às Comissões Permanentes, em 
regime ordinário.  Solicita que se faça a leitura do Projeto de Lei  nº. 
18/2009, oriundo do Legislativo, que denomina nome de rua: “ Merary 
Cipriano”.  Após,  encaminha o  referido  Projeto  de  Lei  às  Comissões 
Permanentes,  em regime ordinário.  Solicita  que se faça a leitura do 
Projeto  de  Lei  nº.  19/2009,  oriundo do  Legislativo,  que  altera  a  Lei 
Municipal  nº.  111/95,  que  dá  denominação  à  via  pública.  Após, 
encaminha o referido Projeto de Lei às Comissões Permanentes, em 
regime ordinário.
3. ORDEM DO DIA:
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PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  nº.  229/09,  oriundo do Executivo,  que altera  a  Lei  Municipal  nº. 
213/2008, que dispõe sobre a LOA para o ano de 2009. Em discussão 
o projeto. VEREADOR CALDEIRA comenta que visitou a Secretaria de 
Educação e verificou que o repasse de verba será menor de que o 
previsto,  cerca de R$ 500 mil  a  menos.  PRESIDENTE encerrada a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 229/2009, o qual foi aprovado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Resolução nº. 
05/2009,  que  prorroga  o  prazo  para  conclusão  dos  estudos  da 
Comissão  Especial  para  Estudos  e  Acompanhamento  da  Erosão 
Costeira  do  Município  de  Itapoá  e  Licenciamento  da  Dragagem  do 
Canal do Porto de São Francisco do Sul e dá outras providências. Em 
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PRL 
n°. 05/2009, o qual foi aprovado. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  53/2009,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe  informações  acerca  do  Processo  Licitatório  n°.  19  e  da 
Tomada de Preço n°. 05 de 2009, de autoria da Bancada do PP. Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação o 
Requerimento  n°. 53/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura do Requerimento n°. 54/2009, que requer que o 
Poder Executivo encaminhe informações da Secretaria correspondente 
em relação aos impostos gerados no ano de 2009, com relação à obra 
do Porto localizado no Município, de autoria da Bancada do PP. Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação o 
Requerimento  n°. 54/2009, o qual foi aprovado. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da indicação 
n°.  213/2009,  que  indica  que  o  Prefeito  Municipal  providencie  a 
melhoria  da  Rua  Potipema,  no  Balneário  Brasília  (Rua  do  Valetão), 
lateral da Rua Brasília, de autoria do Vereador José Maria Caldeira.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR JEFERSON  indica que se providencie a demarcação e 
limpeza da área da praça Serafim Paese, no Balneário Paese e, ainda, 
indica a colocação de uma tubulação na Rua Jair Reis Machado, na 
lateral do BESC, visto que quando chove não tem para onde a água 
escoar.  VEREADORA MÁRCIA indica a limpeza da praia, já que há 
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meses não é feita a limpeza e em breve haverá um feriado. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  diz  que a  maioria  dos projeto  que vem do 
Executivo estão vindo sem o Parecer Jurídico e o Parecer Contábil é 
inócuo, e afirma que isso atrapalha a tramitação dos projetos. Comenta 
que as indicações de manutenção de ruas não estão sendo atendidas, 
sempre com a desculpa de que não há máquinas. Comenta que visitou 
o pátio onde é guardado os carros apreendidos pela Polícia Militar, e 
afirma que o local é inadequado para tal. Solicita que se oficie a Polícia 
Militar  solicitando  informações  sobre  o  pagamento  do  local. 
VEREADOR  JEFERSON parabeniza  a  Vereadora  Márcia  pela 
indicação da limpeza da praia. Comenta que ligou para a Secretaria de 
Obras  e  ficou  sabendo  que  serão  contratados  carroceiros  para  a 
limpeza da praia. Menciona que viu em um site na internet o projeto dos 
postos  salva-vidas  e  diz  que  esses  postos  serão  construídos 
patrocinados por empresas privadas. Diz que o projeto é muito bom. 
Comenta que há um mês atrás foi feito um pleito junto à SDR de dez 
postos salva-vidas, o qual foi aprovado. Diz que o Executivo, através 
das  Secretarias  competentes,  devem  cobrar  essas  ações  da  SDR. 
VEREADOR VALDECIR diz que tem-se que parabenizar o trabalho do 
cidadão  que  está  à  frente  do  Corpo  de  Bombeiros  de  Itapoá. 
VEREADOR  JEFERSON diz  que  o  Projeto  é  de  autoria  do  Cabo 
Edival,  que  está  fazendo  um  excelente  trabalho.  Comenta  que  o 
Executivo  tem  que  reivindicar  mais  do  Governo  do  Estado. 
VEREADORA MÁRCIA diz que tem que começar pelo Secretário de 
Turismo,  porque  para  começar  o  trabalho,  primeiro  tem  que  ter  os 
funcionários adequados,  para que os Vereadores possam reivindicar 
junto  ao  Secretário  competente.  VEREADOR MARCELO sugere  ao 
vereador Jeferson que oficie a SDR solicitando informações sobre em 
que ponto está o pleito dos postos salva-vidas.  VEREADOR DANIEL 
diz que, como era previsto, o problema da manutenção das ruas foi 
sanado  momentaneamente  e  agora  o  Município  está  novamente 
sofrendo com a falta de manutenção por falta de maquinário. Comenta 
que existem financiamentos para maquinário e diz que defende esse 
tipo de financiamento.  Diz que em seu primeiro mandato nominou a 
praça Serafim Paese e  que  espera que  essa praça seja  construída 
nesse mandato. Defende que seja mantida a limpeza da praia com os 
carroceiros  de  Itapoá.  Parabeniza  a  Corporação  do  Corpo  de 
Bombeiros  do  Município  pelo  projeto  e  por  terem  conseguido  a 
construção de dois postos salva-vidas. Diz que está indignado por até 
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agora não ter havido nenhuma resposta da SDR a respeito do pleito 
dos postos salva-vidas. VEREADORA MÁRCIA sugere que se faça um 
manifesto através de um oficio à SDR, porque ainda há tempo hábil 
para o Município receber esse recurso. VEREADOR DANIEL diz que é 
favorável  a  essa  manifestação,  mas  acredita  que  antes  disso  seja 
oficiado  o  Executivo,  questionando-o  sobre  a  resposta  da  SDR  a 
respeito disso. Diz que o Governador Luiz Henrique é digno e deve ser 
elogiado por ter desempenhado obras de grande porte no Município, 
obras  estas  que  com  certeza  vão  trazer  redenção  econômica  no 
Município,  como a  SC-415,  viabilizando  a  construção  do  Porto,  por 
exemplo. Parabeniza toda a coligação do Governo do Estado que está 
em exercício.  VEREADOR OSNI  concorda  como Vereador  Daniel  a 
respeito de manter os carroceiros na limpeza da praia. Comenta que 
esteve na Câmara de Vereadores de Brusque e que lá viu que há um 
número pequeno de animais soltos na cidade e, conversando com os 
Vereadores de lá,  verificou que eles fizeram apenas um trabalho de 
conscientização da população. Menciona que esteve conversando com 
a  Secretária  de  Educação  e  notou  que  ela  está  fazendo  um  bom 
trabalho. Diz que ela lhe mostrou os kits de inox que foram comprados 
para a alimentação das crianças. Diz que a Secretária está preparando 
uma nova licitação para compra dos notbooks para os professores, e 
que estão instalando 30 novos computadores nas escolas.  Comenta 
que  levou  sua  esposa  no  P.A.  para  conferir  a  pressão  e  não  foi 
atendido. Diz que visitou a cozinha piloto, onde foi feita a fossa e o 
poço  morto,  e  achou  importante  o  trabalho  realizado.  VEREADOR 
CALDEIRA comenta que os Vereadores estiveram falando com o Sr. 
Mauro Mariani,  o  qual  afirmou que as obras da SC-415 já estariam 
prontas  se  não  fossem tantas  chuvas.  Parabenizou  a  Secretaria  de 
Educação pelos 30 novos computadores e pelos notbooks que serão 
comprados  para  os  professores.  Diz  que  acha  importante  os 
carroceiros continuarem fazendo a limpeza da praia.  Sugere que os 
salva-vidas, que são treinados para trabalhar na temporada, poderiam 
ser  aproveitados  para  a  segurança  no  inverno,  como  guardas 
comunitários. Comenta sobre o caso da morte da estudante Jordana e 
solicita  que  se  oficie  a  Polícia  Civil  solicitando informações sobre  o 
caso. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício agradeceu a 
presença de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente 
Sessão Ordinária, às 20h26min, e, para constar, foi lavrada a presente 
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Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor 
Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 26 de outubro de 2009.

   Daniel Silvano Weber
                                               Presidente          

   Marcelo Antonio Tessaro                          Luis Carlos Zagonel 
       Primeiro Secretário                           Diretor Geral
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