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ATA Nº 32/09 DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 21 DE SETEMBRO DE 2009.

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2009, às 19h12min, iniciada 
sob a Presidência do Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 26ª 
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°. 31/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 31/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências. 
Passa a presidência da Sessão para o Vereador Joarez Antonio Santin.

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei nº. 227/09, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 
financeiro de 2010. 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 referido projeto de lei às Comissões Permanentes, 
em regime ordinário.  Solicita ao Secretário que proceda à leitura  da 
Mensagem Retificadora n°. 19/2009 ao Projeto de Lei n°. 221/2009, que 
dispõe  sobre  a  suplementação  de  dotações  orçamentárias. 
VEREADORA MÁRCIA sugere que se faça a leitura apenas da ementa 
e dos pareceres da Mensagem Retificadora n°. 19/2009, bem como do 
Projeto  de  Lei  n°.  14/2009,  oriundo  do  Legislativo,  que  institui  Ave 
Símbolo do município de Itapoá. PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento  da  vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  e  dos  pareceres  da 
Mensagem  Retificadora  n°.  19/2009.  Após,  encaminha  a  referida 
mensagem às Comissões Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura da ementa e dos pareceres do Projeto 
de  Lei  n°.  14/2009.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às 
Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao  vereador  Daniel  que  proceda  a  leitura  do 
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Parecer Contrário  nº. 43/09 ao Projeto de Lei n°. 12/2009, que declara 
de utilidade pública a Associação de Proteção da reserva do Mangue da 
Barra  –  APREMAI.  Em  discussão  o  Parecer.  VEREADOR  IZAQUE 
justifica o parecer contrário dizendo que as Comissões verificaram que o 
estatuto  da  associação  prevê  a  possibilidade  de  remuneração  dos 
dirigentes,  o  que  colide  com  a  Legislação  Municipal.  Esclarece  que 
nesse momento não tem como aprovar o Projeto de Lei, pedindo pela 
aprovação  do  Parecer  Contrário  das  Comissões.  VEREADORA 
MÁRCIA lembra que na legislatura passada ocorreu o mesmo problema 
com  a  Colônia  de  Pescadores  e  o  Parecer  da  Procuradoria  foi  de 
rejeição do Projeto até que concertassem o erro. Diz que os membros 
da  associação  tem  que  fazer  uma  alteração  estatutária,  para 
reapresentação  do  projeto  no  próximo  ano.  VEREADOR  DANIEL 
parabeniza  a  associação  e  diz  que  infelizmente  há  normas  para 
aprovação dos projetos, sob pena de outra associação cobrar o mesmo 
direito. Diz que acredita que não há tempo hábil esse ano para alteração 
do estatuto. Diante disso, acompanha o Parecer técnico das Comissões 
e  vota  pela  aprovação do  Parecer,  declarando o  Projeto  inadequado 
para  aprovação  no  Plenário.  VEREADORA  MÁRCIA  diz  que  os 
vereadores  estão  à  disposição  da  associação  para  orientações. 
VEREADOR DANIEL  esclarece que não há possibilidade de retirar  o 
projeto  porque,  pelo  Regimento  Interno,  todos  os  autores  que 
subscrevem o projeto tem que retirar sua assinatura, e como o vereador 
Caldeira é o autor e está de licença, não pode retirar sua assinatura. 
Ainda, afirma que quem tem que tomar a decisão se o Parecer deve ser 
votado ou não são as Comissões. VEREADOR IZAQUE esclarece que 
pela tramitação e pelo Regimento Interno, o Parecer tem que ser votado. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação o Parecer Contrário 
nº. 43/09  ao Projeto de Lei n°. 12/2009, o qual foi aprovado com voto 
contrário do Vereador Jeferson. Solicita ao Vereador Daniel que proceda 
à leitura do Projeto de Lei nº. 15/09, oriundo do legislativo, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a suplementar dotação orçamentária. Em 
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PLL n°. 
15/09, o qual foi aprovado. Solicita à Vereadora Márcia que  proceda a 
leitura da Redação Final do Projeto de Lei n°. 207/2009, que altera a Lei 
Municipal  n°.  110/1995,  a  qual  dispõe  sobre  o  serviço  de  táxi  no 
município de Itapoá e dá outras providências. Em discussão a Redação 
Final.  VEREADOR  DANIEL afirma  que  essa  discussão  iniciou-se 
provocada por uma denúncia feita ao Ministério Público. Parabeniza as 
Comissões  pelo  trabalho  feito  com  relação  a  esse  projeto.  Diz  que 
espera  que  os  taxistas  antigos  não  percam  suas  permissões  no 
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processo licitatório.  VEREADOR IZAQUE esclarece que por enquanto 
não vai haver licitação, porque foi fixado o número de permissões em 
dezesseis. Só vai haver licitação quando abrir novas vagas em função 
do aumento da população conforme o IBGE, então, esses taxistas que 
estão trabalhando têm sua vaga assegurada. PRESIDENTE encerrada a 
discussão. Em única votação a Redação Final ao PLE n°. 207/09, o qual 
foi aprovado por unanimidade. Solicita ao vereador Daniel que proceda à 
leitura da Redação Final e da exposição de motivos do Projeto de Lei nº. 
222/09,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal 
suplementar dotações orçamentárias.  Em discussão a Redação Final. 
Encerrada a discussão. Em primeira votação a Redação Final do PLE 
n°.  222/09,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  à  Vereadora  Márcia  que 
proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  220/2009,  que  altera  a  Lei 
Municipal n°. 213/2008, que dispõe sobre a LOA para o ano de 2009. 
Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão. Em segunda  votação o 
PLE n°. 220/09, o qual foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 50/2009, que requer que o senhor Prefeito Municipal 
providencie estudos sobre a possibilidade da elaboração de projeto de 
lei,  isentando  e  baixando  dívida  ativa  de  contribuintes  de  notória 
pobreza, de autoria dos vereadores Izaque Goes e Daniel Weber. Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação o 
Requerimento  n°. 50/2009, o qual foi aprovado. Solicita  ao Secretário 
que proceda à leitura do Requerimento n°. 51/2009 que requer que o 
Poder Executivo informe de que forma e qual o montante anual que é 
tributada a área da família Guinter, localizada entre os Balneários Paese 
e Santa Clara, de autoria do vereador Daniel Weber. Em discussão o 
Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento  n°. 
51/2009, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
indicações n°. 184/2009, que indica a construção de um trapiche nas 
imediações entre o Farol e o Empreendimento Nóbrega Ltda, no Pontal, 
para facilitar a carga e descarga das embarcações pesqueiras. Pede-se 
que  esse  trapiche  tenha  capacidade  para  automóveis  de  3  a  4 
toneladas.  De  autoria  do  vereador  Jocélio  Pinheiro;  e  Indicação  n°. 
185/2009,  que  indica  a  instalação  de  uma placa  de  identificação  de 
divisa  de  Município  e  de  Estado  sobre  a  ponte  do  Rio  Saí  Guaçú, 
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identificando a exata localização da divisa dos mesmos. De autoria do 
vereador Jocélio Pinheiro.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR VALDECIR indica  que  providencie  a  disponibilização ou 
contratação de um zelador que possa ficar constantemente no Cemitério 
Municipal,  visto que tal  Cemitério  encontra-se em péssimo estado de 
conservação. VEREADOR DANIEL indica que se providencie extensão 
de rede para iluminação pública em frente ao lote n°. 21, na quadra n°.  
47 do Balneário Rainha, na Rua n°. 540.  VEREADOR IZAQUE  indica 
que  a  Casa  oficie  à  Andrade  Gutierez  para  que  providencie  a 
estruturação  do  acesso  que  é  utilizado  para  o  trânsito  dos  veículos 
pesados, principalmente no trecho do Hotel Pérola até o Caminho da 
Onça, já que foi feita apenas uma pequena camada de cascalho, que 
com o patrolamento já se misturou com a areia.

7. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita  ao  vereador  Daniel  que  proceda  à  leitura  da 
Moção de Pesar n°. 13/2009, que manifesta pesar pelo falecimento de 
Antônio José do Nascimento, morador antigo do Pontal, conhecido como 
“Chá”, filho de Maria da Silva Nascimento.  Em discussão a Moção de 
Pesar. Encerrada a discussão. Em votação a Moção de Pesar n°. 13/09, 
a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Moção de Pesar n°. 14/2009, que manifesta pesar pelo falecimento de 
Lourdes  Vieira  da  Rocha  Pinheiro,  moradora  de  Itapoá  há  20  anos, 
militante  do  PT.  Em  discussão  a  Moção  de  Pesar.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Moção de Pesar n°. 14/09, a qual foi aprovada.

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON  parabenizou  o  Marumbi  pelo  campeonato 
Municipal. Lembra que hoje é o dia da árvore. Mostra fotos do canal da 
Barra que mostram o assoreamento do rio. Comenta que falou com a 
funcionária da empresa de estudos ambientais, que fará o estudo do 
canal, a qual disse que o grande problema é o tempo, porque é preciso 
cerca de três dias de estiagem para fazer o estudo do rio. VEREADOR 
DANIEL comenta que muitos pescadores que dependem da pesca para 
o  sustento da família  sofrem com o assoreamento do rio.  Diz  que a 
melhor solução seria um mole de pedras, o qual tem um custo muito 
alto. Na última reunião da SDR foi apresentado um material alternativo 
que está substituindo, em alguns lugares, o mole de pedras com um 
valor 30% mais baixo. Diz que o prefeito estava presente na reunião e 
se  mostrou  interessado,  então  acredita  que  os  vereadores  poderiam 
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buscar  recursos  com  o  governo  estadual  e  federal.  VEREADOR 
JEFERSON  diz que, saindo o estudo, a função dos vereadores é cobrar 
o Executivo.  VEREADOR IZAQUE  diz que a OI tem o monopólio da 
telefonia fixa e, conseqüentemente, os demais serviços de transmissão 
de dados. Comenta que tem havido muitas reclamações de munícipes 
com relação ao serviço de transmissão de dados (internet). Afirma que a 
internet é uma ferramenta indispensável em todos os setores. Comenta 
que já brigou judicialmente com a referida empresa, diz que todas as 
tentativas judiciais já foram feitas, mas eles tem uma assessoria jurídica 
bem estruturada, conseguem ir protelando, recorrendo, e não atendem 
nem mesmo às decisões judiciais.  Sugere que os vereadores tentem 
politicamente  resolver  essa  situação,  tentando  marcar  uma  reunião 
com a direção dessa empresa. VEREADORA MÁRCIA comunica que a 
inscrição do supletivo modularizado do ensino médio estará aberta a 
partir do dia 24, no Nereu Ramos. Diz que isso é um convênio entre a 
prefeitura  e  o  Estado,  as  aulas  serão  duas  vezes  por  semana  e 
começará  com a  disciplina  de  Português  e  História.  Comenta  que  o 
Município,  através  de  uma ação  do  Prefeito  Municipal,  recebeu uma 
nova  ambulância.  Comunica  que  o  Deputado  Nilson  Gonçalves  está 
liberando  para  a  Associação  dos  Ambulantes  R$  10.000,00  (dez  mil 
reais). Antes eles tiveram que fazer uma alteração estatutária porque o 
estatuto  previa  a  possibilidade  de  remuneração  dos  membros  da 
diretoria e agora a subvenção foi  liberada. O Deputado também está 
autorizando  a  liberação  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  para  a 
Associação  de  Moradores  do  Bairro  Palmeiras,  para  ajudar  nas 
despesas  que  tiveram  na  festa  Country,  a  qual  não  obteve  lucro 
suficiente  para  pagar  as  despesas.  VEREADOR  DANIEL  sede  seu 
espaço regimental  para o presidente do Sindicato Rural,  senhor Willy 
Danker.  WILLY DANKER diz  que  para  que  os  agricultores  possam 
fornecer  os  alimentos  para  as  escolas  do  Município,  precisam  ter 
acompanhamento de um técnico agrícola, porme, o Município não tem 
nenhum  técnico.  Solicita  que  os  vereadores  cobrem  do  Executivo  a 
contratação de pelo menos um técnico agrícola, e duas extensionistas 
rurais. Diz que não estão tendo convênio com o Município e que gostaria 
de ter uma parceria com o Executivo. Comenta que eles já construíram 
36 moradias novas, e ainda há a necessidade da construção de novas 
moradias,  mas  estão  com  problemas  na  documentação  das  terras. 
VEREADOR VALDECIR  pergunta ao Sr.  Willy  qual  foi  a  resposta do 
Prefeito diante da solicitação de um técnico agrícola.  WILLY DANKER 
diz que o Executivo alega estar sem recursos para contratação de novos 
funcionários.  VEREADORA  MÁRCIA  diz  que  o  Prefeito  foi  na 
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comunidade  levar  uma oportunidade  de  parceria  para  a  compra  dos 
produtos do agricultor,  e  agora os agricultores tem que apresentar  a 
contrapartida,  fazer  um  documento  e  encaminhar  para  o  Prefeito, 
juntamente com uma cópia para Câmara, listando o que os agricultores 
precisam. Além disso, devem fazer uma proposta, para que o Legislativo 
tentar ajudá-los. Diz que nesse primeiro momento, essa reunião que a 
administração teve com os agricultores teve o objetivo de levar a notícia 
de que há essa possibilidade. WILLY DANKER lembra que foi solicitado 
à EPAGRI um técnico e uma extensionistas, mas a empresa alega que 
não tem funcionário. Diz que os vereadores devem cobrar também da 
EPAGRI,  pois,  para produzir,  o  Município  tem área,  tem agricultores, 
mas precisa de auxílio técnico.  VEREADOR JEFERSON  diz que está 
previsto na LOA do próximo ano convênios para agricultura e pesca, e 
que  os  vereadores  tem  que  cobrar  que  isso  seja  efetivado.  WILLY 
DANKER diz que tem que haver mudanças no estatuto da Secretaria de 
Agricultura e Pesca, para separar as secretarias, para que possa ter um 
Conselho  de  Agricultura  e  outro  da  Pesca.  Afirma  que  Conselho  de 
Agricultura e Pesca juntos, não dá certo. VEREADORA MÁRCIA diz que 
na Lei Orgânica Municipal é previsto 2% para aplicação na agricultura e 
pesca, e não só nessa administração, como em todas as administrações 
anteriores não tem dado esse devido valor. Diz que os vereadores tem 
que  fazer  um  movimento  para  modificar  isso.  PRESIDENTE  pede 
permissão ao Presidente das Comissões para convidar os agricultores 
para  a  Reunião  das  Comissões  de  amanhã,  para  discutirem  e 
elaborarem  um  documento  listando  todos  os  problemas  que  estão 
acontecendo na agricultura. VEREADOR IZAQUE sugere que primeiro o 
sindicato organize o pedido e as prioridades para facilitar a discussão. 
VEREADORA MÁRCIA solicita ao Sr. Willy uma cópia do ofício que foi 
para  a  EPAGRI,  para  que  os  vereadores  possam  tentar  ajudar  de 
alguma forma.  PRESIDENTE agenda uma reunião com os agricultores 
para o dia 29 de setembro, na Reunião das Comissões.  VEREADORA 
MÁRCIA solicita que se oficie ao Executivo comunicando-o da reunião 
para que, se houver interesse, possam participar. PRESIDENTE solicita 
que se oficie, não só ao Executivo como também à pessoa responsável 
pela EPAGRI no Município.
 
9. ENCERRAMENTO:
Nada mais  havendo a tratar,  o  Presidente  agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, 
às 21h23min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor Geral e pela Mesa 
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Diretora.
Itapoá, 21 de setembro 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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