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ATA Nº 04/09 DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª
LEGISLATURA EM 02 DE MARÇO DE 2009.
Aos dois dias do mês de março de 2009, às 19h05min, sob a Presidência de seu
titular, Joarez Antônio Santin, realizou-se a 2ª 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 Ata Extraordinária n°. 01/09. VEREADORA
MÁRCIA na 2ª página, na 11ª linha, onde se lê “abona”, leia-se “abono”.
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação Ata Extraordinária n°. 01/09, a
qual foi aprovada. Em discussão Ata Extraordinária n°. 02/09. VEREADORA
MÁRCIA na 1ª página, na parte de correspondências, na 8ª linha, onde se lê
“Secretária”, leia-se “Secretaria”, e na 2ª página, na 21ª linha, onde se lê
“Presidente de Mesa”, leia-se “Presidente da Mesa Diretora”. PRESIDENTE
encerrada a discussão. Em votação Ata Extraordinária n°. 02/09, a qual foi
aprovada. Em discussão Ata Ordinária n°. 03/09. VEREADORA MÁRCIA na 3ª
página, na parte de Moção, na 21ª linha, onde se lê “de pertencia”, leia-se “que
pertencia”. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação Ata Ordinária n°.
03/09, a qual foi aprovada. Após a votação e aprovação das Atas, passou-se à
leitura das Correspondências.
2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Aditiva n°.
06/2009 ao Projeto de Resolução n°. 02/2009 do Legislativo, que adiciona o
artigo 5º ao referido projeto e renumera o artigo anterior. Encerrada a discussão.
Em votação a Emenda Aditiva n°. 06/2009, a qual foi aprovada. Solicita ao
Secretário que proceda a leitura do Projeto de Resolução nº. 01/2009, que institui
no Poder Legislativo do Município de Itapoá a Comissão Especial para
Realização de Estudos para a Revisão da Lei Orgânica Municipal e da outras
Providencias. Após leitura, aberta a discussão do PRL n°. 02/2009 (Redação
Final). VEREADOR comenta sobre a importância da criação desta Comissão e
frisa a necessidade de uma investigação sobre o furto de uma mesa de som da
Câmara de Vereadores que ocorreu no ano passado. Completa que há também a
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carência de dar um destino aos móveis da Casa que estão sucateados no
terceiro piso do prédio da Câmara. VEREADOR IZAQUE concorda com o
Vereador Daniel, sobretudo no desaparecimento misterioso da mesa de som, um
bem avaliado na época em torno de R$ 7.000,00, que desapareceu sem nenhum
vestígio de arrombamento. Outro exemplo dessa mesma natureza é que no final
do ano passado o Partido PSDB solicitou diversos documentos da Câmara, tais
como pasta com contas reprovadas, atas, e esses documentos também não
foram encontrados. VEREADOR MARCELO menciona que na época do furto ele
era o Diretor Geral da Casa e informa que após o ocorrido, foi adquirida uma
mesa de som semelhante a que foi furtada, inclusive da mesma marca, pelo valor
de R$ 1.790,00. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em primeira votação PRL
n°. 02/2009, o qual foi aprovado por unanimidade. Solicita ao Secretário que
proceda à leitura do ofício 15/2009 da Prefeitura Municipal de Itapoá, o qual
solicita a retirada dos Projetos de Lei que encontram-se arquivados nessa Casa
sem apreciação: PLC n°. 22/2008, que altera a Lei Complementar Municipal nº.
08/2004, criando a Secretaria de Indústria, Comércio e Portos, PLE n°. 170/2008,
que autoriza o Executivo Municipal aderir ao programa operacional do Fundo de
Desenvolvimento Municipal de Santa Catarina, e dá outras providências, PLE n°.
186/2008, que dispõe sobre a regularização fundiária sustentável de solo urbano
ocupado em desacordo com a Legislação vigente, e PLE n°. 194/2008, que
dispõe sobre a desafetação de áreas de terra urbana do patrimônio público
municipal, e, ainda, solicita prazo de 30 dias para manifestação acerca do
desarquivamento dos PLC n°. 14, 15 e 16/2007, e PLE n°. 150/2007 e 178/2008.
Conforme conteúdo do ofício n°. 15/2009, declaro nulo todo processo de
discussão dos projetos supracitados pelas Comissões, e determino que sejam
arquivados novamente, visto que já se encontravam no arquivo desta Casa.
Ademais, aguarda manifestação da Prefeitura acerca dos demais projetos.
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°.
02/09, que solicita providências do Poder Executivo junto à Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A.) referente à falta de energia elétrica no dia 24 de
fevereiro (feriado de carnaval), de autoria dos Vereadores Joarez Antonio Santin,
Daniel Silvano Weber, Jeferson Rubens Garcia, José Maria Caldeira, Marcelo
Antonio Tessaro, Valdecir de Souza, Osni Ocker, Márcia Regina Eggert Soares e
Izaque Goés. VEREADOR IZAQUE apesar de estar subscrevendo o presente
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requerimento, acredita que o melhor a fazer seria encaminhar um ofício
diretamente à Regional da Celesc em Joinville, para que eles venham até essa
Casa prestar esclarecimentos em Audiência Pública, juntamente com a presença
dos comerciantes locais. VEREADOR JEFERSON acredita que a Copel também
deveria comparecer nessa Audiência Pública de esclarecimentos. VEREADORA
MÁRCIA acredita que a procuradora jurídica da Casa deve ser consultada para
que seja utilizado de uma maneira legal para notificar a empresa, ou algo nesse
sentido. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação Requerimento n°
01/2009, o qual foi aprovado por unanimidade. Solicita que seja enviado ofício à
CDL onde os representantes marquem uma data para que a Câmara possa
convidar um responsável pela Celesc para vir dar esclarecimentos sobre o
ocorrido.
4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura em bloco das
indicações n°. 012/2009, que indica o ensaibramento da Rua Frontin no bairro
Itapema, bem como abertura de valeta entre os números 790 e 820, de autoria do
Vereador Osni Ocker; 013/2009, que indica o patrolamento da Rua Pirapanema,
no Balneário Brasília, próximo ao número 213, de autoria dos Vereadores
Jeferson Garcia, Daniel Weber, Joarez A. Santin e José Caldeira; 014/2009, que
indica o ensaibramento da Rua dos Passarinhos, localizada na divisa dos bairros
São José e Samambaial, entre a Rua Francisco Q. Correa e a José da Silva
Pacheco, principalmente nas proximidades da Igreja Católica Comunidade Cristo
Ressuscitado, de autoria do Vereador José Caldeira; 015/2009, indica que realize
uma ampla fiscalização nas ruas da cidade, a fim de constatar a existência de
cães abandonados vivendo nas ruas de Itapoá e, posteriormente proceda a
captura destes animais, encaminhando-os para um local apropriado, para que
estes recebam um tratamento adequado, de autoria do Vereador José Caldeira;
016/2009, indica a construção de calçadas na Rua da Graça, localizada no bairro
Samambaial, de autoria do Vereador José Caldeira; 017/2009, indica o
ensaibramento da Rua do Peixe, localizada no bairro Samambaial, de autoria do
Vereador José Caldeira; 018/2009, indica a manutenção da Rua Maria Lopes de
Souza entre as ruas nº 630 e nº 640, de autoria do Vereador Osni Ocker;
019/2009, indica a realização de vistoria nas canaletas ao lado direito da Rua da
Pedra (3ª Pedra), no bairro Itapema do Norte, de autoria dos Vereadores Joarez
A. Santin, Daniel Weber, Marcelo Tessaro, Jeferson Garcia, José Caldeira e
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Valdecir de Souza; 020/2009, indica a realização de aterro no campo de futebol
da ACOPOF, na localidade do Pontal, de autoria do Vereador Jeferson Garcia;
Vereador Joarez A. Santin; Vereador Daniel Weber e Vereador José Caldeira;
021/2009, indica a limpeza do Rio Saí Mirim em toda sua extensão. Vereador
Valdecir de Souza, de autoria dos Vereadores Daniel Weber, Marcelo Tessaro,
Jeferson Garcia, José Caldeira e Joarez A. Santin; 022/2009, indica a
manutenção da iluminação pública e a extensão de rede elétrica no Balneário
Rainha do Mar entre as quadras 4, 1, 31 e 36, esquina da Rua Ceará, de autoria
dos Vereadores Joarez A. Santin, Daniel Weber, Jeferson Garcia, José Caldeira,
Marcelo Tessaro e Valdecir de Souza; 023/2009, indica a limpeza imediata do
cemitério localizado na Jaca, de autoria dos Vereadores Marcelo Tessaro,
Valdecir de Souza, Daniel Weber, Jeferson Garcia, José Caldeira e Joarez A.
Santin; 024/2009, indica a manutenção e o ensaibramento da Rua Emílio
Cornelsen (Rua 640), entre a Avenida do Príncipe e a Avenida Celso Ramos,
bem como da Rua João Maria Vianei, entre as ruas 630 e 640, de autoria dos
Vereadores Marcelo Tessaro, Valdecir de Souza, Daniel Weber, Jeferson Garcia,
José Caldeira e Joarez A. Santin; 025/2009, indica a manutenção da Rua
Alamenda dos Prados esquina com a Rua do Príncipe no bairro Itapema, de
autoria do Vereador Osni Ocker; 026/2009, indica a manutenção e reparos
urgentes na rampa do Trapiche da Figueira do Pontal, de autoria da Vereadora
Márcia Soares; 027/2009, solicita providências na recolocação de placa indicativa
com o nome da Escola Municipal Monteiro Lobato na esquina com a Avenida
Celso Ramos, situada na localidade do Samambaial, de autoria da Vereadora
Márcia Soares.
5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL indica a manutenção da Rua Caraíbe e aterro na mesma
rua em frente ao Bar do gaúcho, e a segunda indicação é para que seja feita a
boca de lobo no cruzamento da Av. José da Silva Pacheco com a Av. São
Francisco, no Bairro São José. VEREADOR IZAQUE conforme solicitação dos
moradores da Rua 900, no trecho da Rua Frontin até a Rua do Príncipe, indica a
reabertura da valeta neste trecho, e a segunda indicação trata-se da poda das
árvores na margem da estrada Cornelsen. VEREADOR JEFERSON indica o
conserto do asfalto na Av. Beira Mar 5, na localidade do Pontal, no trecho
próximo ao campo de futebol.
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6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA solicita a todos os Vereadores que seja confeccionada
uma Moção de Congratulações à servidora municipal Ana Rampelotti, que
aposentou-se nesse início de ano após anos prestando um excelente trabalho na
Prefeitura Municipal. Manifesta sua indignação com a atuação de alguns
integrantes da Polícia Militar nessa temporada, que inúmeras vezes atuaram com
força bruta, abusando de sua autoridade. Parabeniza o Presidente da Casa pela
aquisição dos notebooks para os Vereadores. VEREADOR CALDEIRA traz à
Casa a notícia de que nas proximidades da Colônia de Pesca está havendo uma
disputa pelo ponto entre os pescadores e os comerciantes, e solicita aos
membros da Casa para que juntos possam tomar alguma providência no sentido
de solucionar essa contenda. VEREADOR IZAQUE comenta sobre o abuso por
parte de alguns membros da Polícia Militar, o que infelizmente vem acontecendo
todas as temporadas. Também parabeniza a Mesa pela compra dos notebooks.
VEREADOR MARCELO parabeniza os comerciantes pela realização do
Carnaval no Brasão. Manifesta seu descontentamento com relação às leis que
são aprovadas e não são cumpridas, como a lei que proíbe o uso da espuma no
carnaval. Não é contra o uso da espuma, mas quando há uma lei, ela deve ser
cumprida. VEREADOR DANIEL solicita seja encaminhado ofício à proprietária do
Brasão pela iniciativa da realização do carnaval de rua no pátio do Brasão,
juntamente com a Associação dos Ambulantes. Concorda que o abuso de poder
por parte de alguns Policias Militares passou dos limites nessa temporada. Diz
que esteve no gabinete do Prefeito nessa semana, juntamente com outros
vereadores, onde o Prefeito se prontificou em fazer a demarcação da área para a
construção da sede da Câmara de Vereadores. VEREADORA MÁRCIA solicita
seja oficiado á Surbi questionando qual o quadro de atendimento agora depois da
temporada, pois percebeu que há três dias não é feita a coleta de lixo nas ruas
paralelas às principais. Também solicita seja oficiado ao Prefeito Municipal para
que o mesmo informe se há vagas ociosas no transporte universitário matutino e,
caso haja, sugere que as mesmas sejam ocupadas por alunos que fazem curso
técnico e iniciaram o curso no ano passado.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, declarou encerrados os trabalhos da presente
Sessão Ordinária, às 20h30min, 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, 02 de março de 2009.

Joarez Antônio Santin
Presidente

Marcelo Antonio Tessaro
Primeiro Secretário

Daniel Silvano Weber
Vice- Presidente

Osni Ocker
Segundo Secretário

Luis Carlos Zagonel
Secretário Geral
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