Poder Legislativo
Câmara Municipal de Vereadores de
Itapoá - Santa Catarina

ATA Nº 09/09 DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO,
DA 6ª LEGISLATURA EM 30 DE MARÇO DE 2009.
Aos trinta dias do mês de março de 2009, às 19h09min, sob a
Presidência de seu titular, Joarez Antônio Santin, realizou-se a 6ª
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 oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:
1. EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Extraordinária n°. 07/2009.
Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n°. 07/2009, a
qual foi aprovada. Em discussão a Ata Ordinária n°. 08/2009. Encerrada
a discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 08/09, a qual foi aprovada.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.
2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Mensagem
Retificadora nº. 02/2009 ao Projeto de Lei Complementar nº. 25/2009,
que institui Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e dá outras
providências, que o altera para “Projeto de Lei n°. 197/2009”, por tratarse de Projeto de Lei Ordinária. Após a leitura, encaminha o projeto à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de
Orçamento e Finanças.
3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de
Lei Substitutivo nº. 01/2009, que dispõe a concessão do Título de
Cidadão Honorário, cria Medalha de Honra ao Mérito e dá outras
providências. Após a leitura, coloca o projeto em discussão.
VEREADOR IZAQUE disse que o município vinha concedendo tais
honrarias sem uma lei específica, e com o PLS n°. 01/2009 a Comissão
de Legislação Justiça e Redação Final achou necessário estabelecer
critérios para tanto e, principalmente, fixar o número máximo dessas
concessões. E, para vedar a concessão indevida desses títulos, proibiuse a concessão em ano de eleições municipais. PRESIDENTE
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encerrada a discussão. Em primeira votação o PLS n°. 01/2009, o qual
foi aprovado.
4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Requerimento n°. 14/09, que requer informações do Executivo a respeito
da Banda Municipal, de autoria da Vereadora Márcia Soares. Em
discussão o Requerimento n°. 14/09. Encerrada a discussão. Em
votação o Requerimento n°. 14/09, o qual foi aprovado. Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°. 15/09, que requer
Medalha Legislativa de Honra ao Mérito à senhora Nilza Costa de
Oliveira, de autoria da Vereadora Márcia Soares. Em discussão o
Requerimento n°. 15/09. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento n°. 15/09, o qual foi aprovado.
5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura em bloco das
indicações n°. 069/2009, que indica limpeza de uma boca de lobo na
esquina da Rua Leonides Pomer com a Rua nº. 630, de autoria do
Vereador Osni Ocker; n°. 070/2009, que indica a manutenção da Rua
Francisco Brexi Junior, nas proximidades da casa nº. 431, no Bairro
Itapema do Norte, de autoria do Vereador Osni Ocker; n°. 071/2009, que
indica o ensaibramento da Travessa Itapema, transversal entre a Rua
Francisco Quirino Correia e a Rua do Peixe, de autoria da Bancada do
PMDB; n°. 072/2009, que indica o ensaibramento da Rua João da Cruz
de Souza no Balneário Itapema, onde termina o campo de Futebol de
Itapema, de autoria da Bancada do PMDB; e n°. 073/2009, que indica
que se proceda a estudos sobre a viabilidade de concessão de perdão
para débitos Fiscais decorrentes de IPTU e outras taxas incidentes
sobre imóveis de contribuintes comprovadamente pobres, e que
possuam um único bem imóvel, de autoria do Vereador Izaque Góes.
6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que a Prefeitura Municipal tome
providências com relação ao buraco que está interditando a Rua
Pirapanema, no Bairro Samambaial. Indica, também, que a Prefeitura
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Municipal providencie o fechamento dos buracos na Rua Corvina, no
Balneário Paese, nas proximidades da Mecânica do Márcio e do
Mercado Brasão. VEREADOR DANIEL indica a pintura das lombadas
do município, e indica que seja feita faixa para pedestre no cruzamento
da Avenida Celso Ramos com a Avenida José da Silva Pacheco, e no
cruzamento da Rua Walter Crisanto com Avenida Celso Ramos.
VEREADOR MARCELO indica ao Executivo Municipal que aumente o
valor disponível para o transporte universitário de R$ 700.000,00 para
R$ 1.000.000,00 no Plano Plurianual - PPA 2009/2010, para que os
estudantes de cursos técnicos também possam ser contemplados.
7. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção nº.
08/2009, que agradece e congratula o Dr. André Augusto Messias
Fonseca, Juiz de Direito, pelos excelentes serviços prestados em nossa
comarca, de autoria de todos os Vereadores. Em discussão a Moção n°.
08/2009. Encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 08/2009, a
qual foi aprovada por unanimidade. Após a entrega das homenagens, o
Dr. André Augusto Messias Fonseca usou a palavra livre na tribuna e
agradeceu a homenagem prestada pelos vereadores. Cumprimentou
todos os presentes e agradeceu, especialmente, o Promotor de Justiça,
Dr. Marcio Cota, o Delegado da Polícia Civil, Dr. Rodrigo Carriço Lemes
e os serventuários do judiciário, pelos serviços prestados. Disse que nos
quase três anos que viveu em Itapoá, passou muitos momentos felizes,
e que Itapoá é um município jovem, em constante crescimento, que tem
um grande futuro pela frente.
8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR DANIEL disse que ao ouvir as palavras do Dr. André,
lembrou de quando o município pertencia à Garuva e, hoje, Itapoá tem
os três Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, localizados aqui.
Registrou a satisfação de ter feito parte daquele momento e ainda
continuar fazendo história em Itapoá. VEREADOR MARCELO disse que
a Sessão de hoje poderia ser classificada como uma Sessão Solene,
visto que estão presentes os nove vereadores, o Juiz, Dr. André
Fonseca, representando o Poder Judiciário, o Dr. Marcio Cota,
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representando o Ministério Público, o Dr. Rodrigo Carriço Lemes,
representando a Polícia Civil e, representando o Poder Executivo, o Sr.
Mário Tavares, Vice-Prefeito. Agradeceu a presença de todos.
VEREADOR OSNI da mesma forma parabenizou o Juiz, Dr. André
Fonseca, pelos trabalhos prestados ao município, e agradeceu a
presença de todos. VEREADOR IZAQUE da mesma forma que o Juiz,
disse que desde que chegou a Itapoá, há 08 anos atrás, foi bem
acolhido pelo povo itapoaense, e acredita muito no futuro do município.
Mais uma vez agradeceu o trabalho prestado pelo Dr. André A. M.
Fonseca. VEREADOR JOSÉ MARIA disse que no período em que o Dr.
André esteve frente à Comarca, o Bairro do Samambaial viveu dias de
paz, mas que nos últimos dias voltou a ficar tumultuado, por conta do
problema das drogas e dos roubos que vêm ocorrendo naquele bairro.
Disse que outro problema do Samambaial é a questão da regularização
do bairro, que está em tramitação desde 2002. Solicitou que a Casa
oficie ao Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá - CDUI
requerendo informações sobre as atividades que estão sendo realizadas
pelo conselho. Comentou sobre a importância do Pórtico da cidade, para
controle de entrada e saída de pessoas e, também, informações
turísticas. VEREADOR JEFERSON disse que pôde conhecer um pouco
mais do trabalho do Juiz por meio de uma entrevista concedida por ele a
um site do município. Comentou que o problema das drogas está
presente no município, entretanto, elogiou o Projeto Segundo Tempo, o
qual reinicia dia 1° de abril, que faz um excelente trabalho com as
crianças itapoaenses, retirando-as do caminho das drogas. VEREADOR
JOAREZ elogiou o trabalho da Comissão de Revisão da Lei Orgânica,
que externou a previsão de encerrar os trabalhos até julho. Disse que
está muito feliz com o sucesso do Projeto Segundo Tempo, que chegou
a Itapoá graças ao seu empenho, juntamente com outros vereadores, na
legislatura passada. Agradeceu os trabalhos prestados pelo Dr. André A.
M. Fonseca. VEREADOR VALDECIR mencionou que ficou feliz com o
discurso emocionado do Dr. André, pois é muito bom ver que as
pessoas que vêm de fora acabam sentindo esse carinho pelo município.
Com relação à reunião que ocorreu sexta-feira passada, onde o Sr.
Carlos Henrique de Nóbrega fez uma explanação sobre a orla marítima,
solicitou ao Presidente que seja instituída uma comissão para tratar
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desse assunto. Comentou sobre o Projeto Pórtico de Itapoá, onde, em
conversa com a Secretária de Educação, sugeriu que fosse realizado
um concurso nas escolas para que as crianças fizessem um desenho do
Pórtico. VEREADORA MÁRCIA mencionou que a classe dos
advogados muito lutou para a instalação de nossa Comarca, juntamente
com os Poderes Legislativo e Executivo da época. Comentou sobre o
brilhante trabalho do Dr. Décio, Juiz que antecedeu o Dr. André na
Comarca, e disse que se sente feliz em ter a oportunidade de
homenagear o Dr. André, que muito fez pelo município.
9. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, 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, 30 de março de 2009.

Joarez Antônio Santin
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