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ATA Nº 35/09 DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 05 DE OUTUBRO DE 2009.

Aos  cinco  dias  do  mês  de  outubro  de  2009,  às  19h07min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se 
a  28ª  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°. 33/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 33/2009, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n°. 34/2009. Encerrada a discussão. 
Em  votação  a  Ata  Extraordinária  n°.  34/2009,  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. 217/09, que altera a Lei Municipal nº. 140/07 que dispõe sobre o 
exercício do comércio temporário.  VEREADORA MÁRCIA sugere que 
se  faça  a  leitura  apenas  da  ementa.  PRESIDENTE  coloca  em 
deliberação o  requerimento da vereadora Márcia, o qual foi  acatado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  referido 
Projeto  de  Lei.   Após,  encaminha  o  PLE  n°.  217/09  às  Comissões 
Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação 
Final do Projeto de Lei nº.  224/2009, oriundo do Executivo, que autoriza 
o  Executivo  Municipal  suplementar  dotações  orçamentárias. 
VEREADORA MÁRCIA sugere que se faça a leitura apenas da ementa. 
PRESIDENTE  coloca  em  deliberação  o  requerimento  da  vereadora 
Márcia, o qual foi acatado. Em primeira discussão a Redação Final do 
PLE n°.  224/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  a 
Redação Final do PLE nº. 224/2009, a qual foi aprovada. PRESIDENTE 
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº.  025/2009,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei 
Complementar nº. 005/2003, que dispõe sobre o Código de Obras do 
município  de  Itapoá.  Em  primeira  discussão  o  PLC  nº.  025/2009. 
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLC nº. 025/2009, o qual 
foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Mensagem 
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Retificadora n°. 019/2009 ao Projeto de Lei n°. 221/2009, que autoriza o 
Executivo Municipal suplementar dotações orçamentárias.  VEREADOR 
IZAQUE solicita  a  dispensa  da  leitura.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o  requerimento do vereador Izaque, o qual foi acatado. Em 
segunda discussão a Mensagem Retificadora. Encerrada a discussão. 
Em segunda votação a Mensagem Retificadora n°. 019/2009 ao PLE n°. 
221/2009, a qual foi aprovada. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 52/09, que requer que as empresas prestadoras de 
serviços públicos do Município (Surbi e Transita) informem sobre suas 
atividades desenvolvidas nesse ano e apresentem o Plano de Expansão 
de suas atividades para o próximo exercício, em atendimento ao art. 151 
da Lei Orgânica Municipal de Itapoá, de autoria dos Vereadores Daniel 
Weber, Izaque Goes e Marcelo Tessaro. Em discussão o Requerimento. 
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°. 52/09, o qual foi 
aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
indicações n°. 195/2009, que indica a limpeza das valetas na Rua Pau 
Brasil, localizada no bairro Figueira do Pontal, de autoria do Vereador 
Osni Ocker; Indicação n°. 196/2009, que indica a execução da 2ª etapa 
da  extensão  de  rede  no  Loteamento  São  José  II,  junto  à  empresa 
ENGECO, de autoria de todos os Vereadores; Indicação n°. 197/2009, 
que indica a execução da extensão de rede elétrica na Rua n°. 860, na 
localidade entre a Avenida do Príncipe e a Rua Frontin, no Balneário 
Pérola do Atlântico, de autoria do Vereador Osni Ocker. 

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL procede a leitura do ofício enviado pelo Sindicato 
Rural  do  Município,  dirigido  a  todos  os  vereadores,  que  solicita  a 
individualização dos Conselhos de Agricultura e de Pesca, secretário ou 
diretor  de  agricultura,  técnico  permanente  da  EPAGRI,  extensionista 
permanente,  veterinário,  maquinário  com  todos  os  implementos 
agrícolas, melhoria nos acessos para as propriedades rurais, aquisição 
de transporte para buscar adubo orgânico e calcário, sanitarista técnico 
da CIDASC, drenagem dos rios e valas na área rural, linha telefônica 
para  área  rural,  ampliação do núcleo escolar  da comunidade do Saí 
Mirim e calçamento ou  asfaltamento no  centro  da vila  do  Saí  Mirim. 
Indica que o Executivo, junto aos órgãos competentes do Estado e do 
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Município, tentem suprir ao máximo as reivindicações dos agricultores. 
VEREADOR  IZAQUE  comenta  que  na  reunião  que  os  vereadores 
tiveram com os agricultores ficou acertado que expediriam ofício para a 
EPAGRI e Governo do Estado, para disponibilização do técnico agrícola, 
extensionista e um auxiliar de escritório. Solicita, ainda, que seja oficiado 
à  Secretaria  Estadual  de  Agricultura  para  viabilizar  uma  patrulha 
mecanizada rural. Indica ao Executivo que encaminhe um projeto de lei 
revogando a Lei n°. 193/03 e alterando a Lei n°. 123/98, reduzindo a 
composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, além de 
separar o Conselho da Pesca do Conselho de Desenvolvimento Rural 
do  Município.  Por  fim,  solicita  seja  oficiado  à  CIDASC requerendo o 
fornecimento  de  um  sanitarista.  VEREADOR  DANIEL  diz  que  acha 
interessante que, além de encaminhar os ofícios aos órgãos estaduais, 
se faça a indicação ao Executivo para que o mesmo oficie aos órgãos 
estaduais,  além  do  Legislativo.  Acredita  que  se  os  dois  Poderes 
oficiarem,  a solicitação será mais forte. VEREADOR CALDEIRA indica 
aterro da rua da Cozinha Comunitária do Samambaial, para melhorar o 
acesso das crianças. VEREADOR DANIEL indica a manutenção da Rua 
n°. 400, na Barra do Saí.  VEREADOR OSNI indica a manutenção da 
Rua n°. 2700, na Figueira Pontal, e indica manutenção na Rua n°. 640, 
no bairro São José I.  VEREADOR JEFERSON indica a colocação de 
pedrisco na entrada da Secretaria de Esportes, para facilitar o acesso 
das crianças que participam do Projeto Segundo Tempo e dos idosos 
que começaram as aulas de ginástica.  VEREADOR DANIEL indica o 
conserto  do asfalto  no Balneário Volta  ao Mundo,  antes do início  da 
temporada. 

7. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção n°. 
16/2009, que congratula o Corpo de Bombeiros pelos 4 anos de atuação 
no Município, comemorados dia 12 de outubro. Em discussão a Moção. 
VEREADOR  IZAQUE  sugere  que  a  Moção  seja  feita  em  forma  de 
diploma. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 
16/2009, a qual foi aprovada. 

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  DANIEL  solicita  ofício  à  Secretaria  de  Esportes  do 
Município, parabenizando-a  pelos  Jogos  Escolares.  VEREADOR 
MARCELO  diz  que  está  satisfeito  com  a  prestação  de  contas  do 
Executivo por ver que o Município não tem problema de arrecadação, e 
pelo compromisso que o Secretário de Finanças assumiu de enviar um 
Projeto incorporando o abono de R$ 120,00 ao salário dos servidores 
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públicos municipais. Lembra a comunidade que o Legislativo não tem 
autonomia para nomeação do Secretário ou Diretor de Agricultura. Diz 
que ficou feliz com a interdição da Cozinha Piloto, visto que não tinha 
mais condição de preparar os alimentos das crianças lá. Comenta que 
há um descaso do Poder Judiciário com Itapoá. Há a troca constante de 
Juiz, agora será feita a transferência do Promotor titular e virá mais um 
Promotor substituto que, provavelmente, não vai querer dar um parecer 
quanto às áreas irregulares. Diz que, no caso das áreas irregulares, a 
culpa não é  nem do Legislativo, nem do Executivo, porque o Ministério 
Público tem que dar o parecer, o Judiciário tem que despachar, para 
que, posteriormente, o Legislativo possa cobrar do Executivo para que 
faça a manutenção da área. Solicita que se oficie o Ministério Público do 
Município  solicitando uma audiência  com os  Vereadores,  para  definir 
essa situação.  VEREADOR IZAQUE diz que no ano passado foi feita 
uma Audiência de Conciliação entre as partes, envolvendo o Município, 
o espólio do primitivo loteador, o sucessor do loteador e a FATMA, e foi 
solicitado  que  a  FATMA apresentasse  um relatório  da  atual  situação 
ambiental do Município e uma proposta de correção ambiental, de forma 
a viabilizar uma segunda audiência. Tanto o Município quanto a FATMA 
apresentaram esses relatórios ao juiz mas, como entrou uma petição de 
um proprietário requerendo uma licença de construção, antes de marcar 
nova audiência, o processo teve que retornar ao Ministério Público para 
que  ele  pudesse  se  manifestar  sobre  os  laudos  recebidos.  Então,  o 
processo está em poder do Ministério Público. O próximo passo será a 
designação de uma audiência pelo Juiz para tentar uma conciliação, que 
deve ser um ajuste de conduta entre todos os envolvidos, já que não dá 
para  retornar  a  área  no  estado  que  ela  foi  primitivamente  loteada. 
VEREADOR DANIEL diz que o trâmite da Justiça é lento, mas que os 
vereadores tem que cobrar que o Ministério Público libere os serviços 
essenciais como água tratada, energia elétrica e manutenção mínima 
das  ruas.  VEREADOR  IZAQUE diz  que  concorda  com  o  Vereador 
Daniel,  mas nesse caso o  processo está  dependendo apenas que o 
Ministério Público se manifeste. Diz que a situação das vias públicas, de 
uma forma geral, esta precária. VEREADOR JEFERSON comenta que o 
Município  foi  novamente  manchete  de  jornal  por  um  acontecimento 
negativo, tratando do falecimento da estudante Jordana. Comenta sobre 
o Projeto de sua autoria, que está aguardando tramitação na Casa, que 
sugere ave símbolo do Município.  Comenta que na semana passada 
estiveram  em  Itapoá,  um  observador  inglês  de  aves  e  um  biólogo 
conceituado para observar duas aves raras existentes no Município. Diz 
que  tem  que  divulgar  isso  para  que  não  se  tenha  apenas  notícias 
desagradáveis sobre Itapoá.  VEREADOR CALDEIRA parabeniza o Sr. 
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Jocelio  pela  atuação  enquanto  o  substituiu.  Diz  que  participou  de 
Audiência  Pública  em  Joinville,  na  Câmara  de  Vereadores,  e  lá 
constatou que ainda não foram resolvidos os problemas referentes a 
enchente do ano passado. Foi prometido ao Município R$ 790 mil em 
horas-máquina, que ainda não vieram para Itapoá. A Câmara já oficiou o 
DEINFRA para que essas horas sejam convertidas em equipamentos 
mas,  em  conversa  com  o  Prefeito,  este  sugeriu  que  ao  invés  de 
máquinas, seja feito o canal extravasador na Barra do Saí, na Rua n°. 
620. Menciona que o custo desta obra está orçado em R$ 825 mil, e 
acredita que ela será mais útil para o Município, visto que evitará novas 
enchentes.  Solicita  que  se  oficie  o  DEINFRA propondo  a  troca  das 
horas-máquina  pela  construção  do  canal  extravasador.  VEREADOR 
DANIEL diz que é solidário ao vereador Caldeira na solicitação, desde 
que seja feito um estudo técnico para não trazer riscos às pessoas que 
tem seus imóveis naquela região.  VEREADOR CALDEIRA solicita que 
se oficie  à  Secretaria  de Esportes solicitando informações acerca do 
Projeto  Verão.  VEREADOR  MARCELO solicita  que  o  Presidente 
convoque  Sessão  Extraordinária  para  votação  do  Projeto  de  Lei  nº. 
217/09, que trata do Comércio Temporário, já que na próxima segunda-
feira, dia 12, é feriado e não haverá Sessão Ordinária. PRESIDENTE diz 
que concorda com o Vereador Marcelo, mas que vai esperar o parecer 
das Comissões. Se houver parecer favorável, convocará amanhã uma 
Sessão Extraordinária. 

9. ENCERRAMENTO:
Nada mais  havendo a tratar,  o  Presidente  agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, 
às 20h39min, 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, 05 de outubro 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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