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ATA Nº 05/09 DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 09 DE MARÇO DE 2009.

Aos  nove  dias  do  mês  de  março  de  2009,  às  19h08min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  3ª 
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  Ordinária  n°.  04/2009.  Haja  vista 
algumas modificações solicitadas por alguns Vereadores, sobrestou a 
votação  da  Ata  e  determinou  que  sejam  feitas  as  modificações 
solicitadas, para que se dê a votação na próxima Sessão. Passou-se à 
leitura das Correspondências.  Após a leitura do ofício do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina, que encaminha as contas do exercício de 
2007  da  Prefeitura  Municipal,  encaminha  as  referidas  contas  para  a 
Comissão de Orçamento e Finanças.

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura Projeto de Lei 
do legislativo  nº.  01/2009,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar 
exames  oftalmológicos  básicos  nos  alunos  matriculados  na  Rede 
Municipal  de  Ensino,  e  dá  outras  providencias.  Após  a  leitura, 
encaminha  o  projeto  à  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação 
Final, Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Resolução n°. 02/2009, que institui no Poder Legislativo do Município de 
Itapoá/SC  a  Comissão  Especial  de  Patrimônio  Público,  e  dá  outras 
providências.  VEREADOR  DANIEL  solicita  dispensa  de  leitura. 
PRESIDENTE em votação requerimento do Vereador Daniel, o qual foi 
acatado.  Em  segunda  discussão  o  PRL  n°.  02/2009.  Encerrada  a 
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discussão. Em segunda votação (redação final) o PRL n°. 02/2009, o 
qual foi aprovado por unanimidade.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  03/09,  que  requer reforma  urgente  do  ginásio  de 
esportes da E.E.B. Nereu Ramos, localizada no mais populoso bairro de 
Itapoá,  o  bairro  Itapema  do  norte,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia 
Soares. Em discussão Requerimento n°. 03/09. Encerrada a discussão. 
Em votação o Requerimento n°. 03/09, o qual foi aprovado. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°. 04/09, que requer 
estudo de viabilidade técnica, jurídica e econômica para o asfaltamento 
da Avenida Brasil, bairro centro, entre o corpo de bombeiros e o antigo 
cartório,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia  Soares.  Em  discussão 
Requerimento  n°.  04/09.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n°. 04/09, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que 
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  05/09,  que  requer  Moção  de 
Apoio  dos  nobres  Vereadores  desta  Casa  de  Leis  à  proposta  de 
Emenda  à  Constituição  (PEC)  326/09,  do  Deputado  Valtenir  Pereira 
(PSB-MT),  que  obriga  os  prefeitos  a  submeterem  as  Câmaras  de 
Vereadores  às  propostas  para  definir  tarifas  do  transporte  coletivo 
municipal,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia  Soares.  Em  discussão 
Requerimento  n°.  05/09.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento n°. 05/09, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que 
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  06/09,  que  requer  à  Mesa 
Diretora, na forma regimental, a inserção nos anais desta Casa de Leis 
de  Moção  de  Aplausos  e  Congratulações  pelo  dia  internacional  da 
mulher, que ocorreu ontem dia 08 de março, de autoria da Vereadora 
Márcia  Soares.  Em  discussão  Requerimento  n°.  06/09.  Encerrada  a 
discussão. Em votação o Requerimento n°. 06/09, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura em bloco das 
indicações n°. 034/2009, que indica o patrolamento ou ensaibramento 
das Ruas Ludovico Noé Zagonel  e Itaiópolis,  Balneário  Itapoá,  neste 
Município, de autoria dos Vereadores Joarez A. Santin, José Caldeira, 
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Daniel Weber e  Jeferson Garcia; e Indicação n°. 035/2009, que indica o 
licenciamento para corte e supressão da vegetação na área doada a 
esta Casa de Leis e também para a abertura de rua situada em frente à 
mesma, de autoria dos Vereadores Daniel Weber, Jeferson Garcia, José 
Caldeira,  Marcelo  Tessaro,  Valdecir  de  Souza,  Osni  Ocker,  Márcia 
Soares, Izaque Góes e Joarez A. Santin.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR IZAQUE indica que os projetos de pavimentação asfáltica 
venham  acompanhados  do  projeto  de  construção  de  calçadas. 
VEREADOR  MARCELO  indica  a  limpeza  das  ruas  entre  a  Avenida 
Celso  Ramos  e  a  Rua  do  Príncipe,  no  bairro  do  São  Jose  II. 
VEREADOR DANIEL indica a manutenção da Avenida João Colin, nas 
proximidades da casa n°. 34, no Balneário Brasília. Indica também que o 
Prefeito  Municipal  adquira,  no  mínimo,  duas  retro-escavadeiras  para 
fazer a limpeza das valas que estão cheias por conta das novas chuvas. 
VEREADOR VALDECIR  indica a limpeza das valetas na Rua 300, no 
trecho da última quadra até o rio, e na Rua Quintino Correa, ambas no 
bairro Barra do Saí. VEREADOR JEFERSON indica o ensaibramento da 
Rua Hemílio  Cornelsen,  principalmente na Rua 640,  da Rua 810,  no 
bairro São José II, e também da Rua n°. 400, Francisco Quintino Correa. 
VEREADOR OSNI  indica a construção de boca de lobo entre as Ruas 
São Francisco e esquina com a Rua do Peixe, no bairro do Samambaial, 
e a limpeza das valetas na Rua das Margaridas.

7. MOÇÃO
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de 
Congratulação  nº.  03/2009,  que  agradece  os  serviços  prestados  ao 
município pela Servidora Pública Ana Roseli  Rampellotti,  de todos os 
Vereadores.  Em  discussão  a  Moção  n°.  03/2009.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Moção  n°.  03/2009,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção nº. 04/2009, que 
agradece  o  empenho  do  Supermercado  Rancho  Alegre  (Brasão), 
especialmente de sua proprietária Tânia Márcia Gonzales, bem como o 
empenho da Associação dos Vendedores Ambulantes de Itapoá (AVAI) 
que organizaram e garantiram o carnaval de rua no Município, de todos 
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os  Vereadores.  Em  discussão  a  Moção  n°.  04/2009.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Moção  n°.  04/2009,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Moção  de  Pesar  nº. 
05/2009,  que  manifesta  pesar  pelo  falecimento  de  Maria  Salete 
Bianchssi  Turzzcim,  moradora  de  Itapoá  há  12  anos,  proprietária  da 
Mercearia Modelo, de todos os Vereadores. Em discussão a Moção n°. 
05/2009. Encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 05/2009, a 
qual foi aprovada.

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR OSNI menciona que no ano passado foi aprovada a lei que 
regulamenta o plantão 24 horas das farmácias, mas essa lei não está 
sendo cumprida nem fiscalizada. Comenta também sobre o problema 
das valetas que, com as freqüentes chuvas, ficam cheias e necessitam 
de  limpeza  e  manutenção  para  facilitar  o  escoamento  das  águas  e, 
assim,  não  causar  o  alagamento  das  ruas.  VEREADORA  MÁRCIA 
menciona que foi dado entrada na Casa um Projeto de Lei que trata da 
acuidade visual e diz que esta Vereadora já havia proposto projeto de lei 
com o mesmo objetivo em 2005 e 2006 e, nessas ocasiões, o projeto foi 
vetado. Porém, diz que é favorável ao projeto e fica feliz com a iniciativa. 
Com relação à linha de ônibus no período noturno, diz que infelizmente 
as  comunidades  do  Pontal  e  da  Barra  do  Saí  não  estão  sendo 
atendidas.  Desta  forma,  solicita  seja  oficiado  à  Empresa  Transita 
questionando  o  porquê  da  falta  de  ônibus  no  período  noturno  para 
atender  às  pessoas  que  moram  nessas  comunidades.  VEREADOR 
JEFERSON também comenta sobre a questão das enchentes, onde há 
o  assoreamento  dos  rios,  o  entupimento  das  valetas,  entre  outros 
problemas  que  trazem transtornos  ao  município  e  que  precisam ser 
solucionados.  VEREADOR CALDEIRA  diz que esteve na comunidade 
do Braço do Norte e lá os agricultores necessitam de máquinas para sua 
produção. Desta forma, sugere que a Prefeitura ceda algumas máquinas 
para  esses  agricultores  trabalharem.  Comenta  que  semana que vem 
estará dando entrada na Casa um Projeto de Lei que denomina o nome 
de Rua “Alexandra de Godoy”, na localidade do Samambaial. Relata que 
hoje pela manhã esteve com o Prefeito no bairro Samambaial no local 
onde foi iniciada a construção de um Posto de Saúde e isso o deixou 
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muito satisfeito. Com relação aos reparos (asfalto/calçamento) nas Ruas 
Walter Crisanto e da Graça, no bairro Samambaial, diz que a Rua da 
Graça  tem que ser  reparada antes  que  a  Rua Walter  Crisanto.  Isso 
porque nessa há o fluxo das crianças que freqüentam a escola, portanto, 
melhor  asfaltar  aquela  primeiro  para  que  o  movimento  de  carros  se 
concentre lá. VEREADOR DANIEL reforça o pedido para que o Prefeito 
faça  a  aquisição  urgente  de,  no  mínimo,  duas  retro-escavadeiras. 
Comenta sobre a atuação do Sr. Paulo Bello frente ao Departamento do 
Meio Ambiente quando coloca mais uma dificuldade para que possa ser 
iniciada a obra da construção da sede da Câmara de Vereadores. Diz 
que a Câmara conta com nove Vereadores sem bandeira partidária, com 
o  intuito  de  construir  a  sede  desta  Casa  na  área  doada  para  tal 
finalidade,  sem precisar  gastar  dinheiro  dos cofres públicos como foi 
feito pelo Presidente da gestão passada. Cita alguns projetos de sua 
autoria  que  foram aprovados  e  o  Poder  Executivo  não  cumpre  nem 
fiscaliza, como, por exemplo, a Lei que obriga as pessoas proprietárias 
de  imóveis  a  construir  o  passeio  nos  moldes  da  Secretaria  de 
Planejamento,  quando  tenham  as  vias  em  frente  aos  seus  imóveis 
pavimentadas;  a  Lei  das  Farmácias,  de  autoria  conjunta  com  a 
Vereadora Márcia, que não está sendo fiscalizado pelo Executivo; a Lei 
que trata dos terrenos baldios, que também não está sendo executada; 
e  também  a  questão  do  cadastramento  dos  catadores  de  material 
reciclável,  que  ainda  não  foi  feito.  Relata  que  na  semana  passada 
esteve  na  Secretaria  de  Infra-estrutura  do  Estado,  juntamente  com 
outros  Vereadores,  e  o  Deputado  Mauro  Mariani  confirmou  que  o 
convênio para a construção de calçadas em vários pontos do município, 
totalizando 5.500m de calçadas, foi assinado no dia 20/07/2008. Por fim, 
disse que entrou em contato com o Prefeito e o mesmo confirmou que 
logo iniciará a construção das mesmas, visto que a verba para tanto já 
foi  repassada ao município.  VEREADOR MARCELO  com relação ao 
Requerimento  n°.  05/2009 que foi  aprovado no  dia  de  hoje,  diz  que 
concorda plenamente que as propostas para definição das tarifas de 
transporte  coletivo tenham que passam pela Câmara de Vereadores, 
afinal, os Vereadores estão aqui em busca do melhor para a população. 
Solicita seja oficiado ao Executivo para saber quais as providências que 
estão  sendo  tomadas  acerca  do  programa  com  os  operadores 
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capacitados para operar as máquinas do município.  De nada adianta 
comprar máquinas se o salário dos operadores está defasado e não há 
operadores  suficientes.  VEREADOR  IZAQUE  com  relação  aos 
problemas com alagamentos, acredita que esse já não é um problema 
isolado e  está  tomando conta  de todo o  município.  São necessárias 
pessoas especializadas para tratarem desse assunto, embora o trabalho 
da  Secretaria  de  Obras  seja  de  grande  valia.  A  tendência  é  de  o 
problema aumentar.

9. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  declarou  encerrados  os  trabalhos  da 
presente Sessão Ordinária, às 20h49min, 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, 09 de março de 2009.

  Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
       Presidente                                               Vice- Presidente

          Marcelo Antonio Tessaro                            Osni Ocker  
              Primeiro Secretário                        Segundo Secretário

                     Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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