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ATA Nº 06/09 DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 16 DE MARÇO DE 2009.

Aos dezesseis dias do mês de março de 2009, às 19h11min, sob a Presidência 
de seu titular, Joarez Antônio Santin, realizou-se a 4ª 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, a qual estava sobrestada. 
Encerrada a discussão. Em votação Ata Ordinária n°. 04/09, a qual foi aprovada. 
A votação da Ata Ordinária n°. 05/2009 fica sobrestada para a próxima Sessão.

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  Projeto  de  Lei  do 
legislativo nº.  02/2009,  que denomina nome de Rua Alexandra de Godoy,  de 
autoria do Vereador José Maria Caldeira. Após a leitura, encaminha o projeto à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,  Comissão de Orçamento e 
Finanças e Comissão de Obras e Serviços Públicos.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Modificativa nº. 07/2009 que altera o 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  providências.  Em 
discussão Emenda Modificativa nº. 07/2009. Encerrada a discussão. Em votação 
Emenda Modificativa nº. 07/2009, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que 
proceda  à  leitura  da  Emenda  Modificativa  nº.  08/2009  que  altera  o  PLL  nº. 
01/2009. Em discussão Emenda Modificativa nº. 08/2009. Encerrada a discussão. 
Em votação Emenda Modificativa nº. 08/2009, a qual foi  aprovada. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura da Emenda Aditiva nº. 09/2009 que altera o PLL 
nº. 01/2009. Em discussão Emenda Aditiva nº. 09/2009. Encerrada a discussão. 
Em  votação  Emenda  Aditiva  nº.  09/2009,  a  qual  foi  aprovada.  VEREADOR 
DANIEL requer seja incluída a primeira votação do PLL n°. 01/2009 na pauta da 
Sessão  Ordinária  de  hoje.  PRESIDENTE  em  deliberação  requerimento  do 
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Vereador Daniel, o qual foi acatado por unanimidade. Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura da leitura da ementa do PLL n°. 01/2009, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar exames oftalmológicos básicos nos alunos matriculados na 
Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências. Em discussão o PLL n°. 
01/2009. VEREADOR DANIEL justifica a importância do projeto e faz menção à 
Lei Estadual que regulamenta a mesma situação. Disse que a Vereadora Márcia 
na legislatura passada fez a propositura de projeto nestes mesmos moldes, mas 
que  o  mesmo  foi  vetado  porque  gerava  despesa  ao  Poder  Executivo. 
VEREADORA MÁRCIA disse que o Governador do Estado sancionou a referida 
lei e a única escola estadual do município (Nereu Ramos) já está providenciando 
a  realização  dos  exames  oftalmológicos  nos  estudantes  das  séries  iniciais. 
Lamenta quanto ao veto na legislatura passada ao projeto de lei de sua autoria 
que tratava do mesmo assunto, mas fica muito satisfeita por este estar sendo 
aprovado.  PRESIDENTE  encerrada a discussão. Em primeira votação PLL n°. 
01/2009, o qual foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°. 
07/09,  que  requer informações  sobre  alunos  portadores  de  necessidades 
especiais matriculados na rede de ensino municipal  e estadual,  de autoria do 
Vereador Izaque. Em discussão Requerimento n°. 07/09.  VEREADOR IZAQUE 
justifica  que  o  requerimento  visa  fazer  um  levantamento  de  quantos  alunos 
portadores  de  deficiência  há  no  município  para,  posteriormente,  propor  um 
projeto  de  lei  criando  a  obrigatoriedade  do  Poder  Executivo  oferecer  um 
transporte especial para esses alunos. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em 
votação o Requerimento n°. 07/09, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  em  bloco  das 
indicações n°.  045/2009, que indica o ensaibramento da Rua n°.  160, na Vila 
Nazaré, no Bairro Barra do Saí, de autoria dos Vereadores Valdecir de Souza, 
Daniel  Weber,  Marcelo  Tessaro,  Jeferson  Garcia,  José  Caldeira  e  Joarez  A. 
Santin;  n°.  046/2009,  que indica a limpeza das valetas na Rua Pedro Gilmar 
Olkoski,  esquina com a Rua Discoteque Voyage, localizada no Balneário Bom 
Retiro (antigo Paese), de autoria do Vereador Jeferson Garcia; n°. 047/2009, que 
indica o rebaixamento de aproximadamente 20 cm (vinte centímetros) e, ainda, a 
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reparação da boca de lobo da Rua Vanilda Pereira Gomes, Balneário Itapema do 
Norte,  de  autoria  do  Vereador  Jeferson  Garcia;  n°.  048/2009,  que  indica  a 
implantação de uma sinalização adequada (lombadas e placas indicativas)  na 
Rua  que  dá  acesso  ao  Portão  Principal  da  Pré  Escola  Palhacinho  Feliz, 
localizada  em Itapema do  Norte,  nas  proximidades  da  Escola  Ayrton  Senna, 
Fórum  e  Pronto  Atendimento,  de  autoria  da  Vereadora  Márcia  Soares;  n°. 
049/2009, que indica que viabilize-se neste ano letivo a campanha que alerte 
para importância da saúde bucal ministrado pelos Professores e estudantes do 
Curso  de  Odontologia  da  Cidade  de  Ponta  Grossa/PR  e  coordenado  pelos 
dentistas e servidores públicos municipais da área de odontologia, contemplando 
os alunos de educação infantil e ensino fundamental da rede de ensino municipal 
e estadual do Município de Itapoá, de autoria da Vereadora Márcia Soares; n°. 
050/2009, que indica a limpeza da calçada na Rua Leopoldo Sprenger, esquina 
com Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas, em Itapema do Norte, de autoria do 
Vereador  Izaque Góes;  n°  051/2009,  que indica a  contratação de engenheiro 
especializado  em hidrografia,  para  fazer  estudos  e  elaborar  projetos  técnicos 
apresentando soluções para o escoamento e drenagem de águas pluviais, com 
vistas a resolver os constantes alagamentos e inundações que tem ocorrido em 
diversas regiões e ruas do Município, de autoria do Vereador Izaque Góes.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA  MÁRCIA  indica  a  manutenção  da  Rua  Rosa  Isabel  Kentrik, 
próximo  à  garagem  de  máquinas  da  Prefeitura  Municipal,  bem  como  a 
manutenção  da  travessa  Edson  Luis  Zagonel.  VEREADOR  DANIEL  indica  a 
instalação de iluminação pública na orla do Balneário Paese, nas proximidades 
do Edifício Samara e do Rancho da Tia Cida, e indica também a instalação de 
luminária no poste onde está a unidade consumidora n°. 40300511. VEREADOR 
MARCELO indica a abertura de um portão pequeno na Escola Palhacinho Feliz. 
Indica também que a Prefeitura viabilize o escoamento da água que fica entre 
todas  as  ruas  situadas  entre  o  Caminho  da  Onça  e  a  Avenida  Principal  no 
Balneário  Paese.  VEREADOR JOSÉ MARIA  indica  o  ensaibramento  da  Rua 
Vanilda Pereira Gomes. VEREADOR JEFERSON indica seja feito um convite ao 
Diretor de Esportes, Claudio Sérgio da Silva, para que compareça a esta Casa 
com a finalidade de fazer uma explanação sobre o Projeto Segundo Tempo e 
sobre a Gincana em comemoração ao aniversário de Itapoá. VEREADOR OSNI 
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indica que o órgão competente proceda à manutenção das placas indicativas de 
curvas na estrada Cornelsen.

7. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de Apoio nº. 
07/2009, que manifesta apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n°. 
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 de todos os Vereadores. Em discussão a 
Moção n°. 07/2009. Encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 07/2009, a 
qual foi aprovada.

8. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE destaca o bom trabalho desempenhado pela Presidência e 
o bom relacionamento dos Vereadores. Assim poderão fazer um ótimo trabalho. 
Disse que essa semana foi procurado por alguns comerciantes e que estes estão 
fazendo um manifesto contra as feiras de verão, visto que as mesmas fazem uma 
concorrência desleal com os comerciantes do município. Disse que irá investigar 
se os alvarás concedidos nesta temporada seguiram os requisitos estabelecidos 
na lei que regulamenta o comércio temporário, e, se foram seguidos, acredita que 
esta lei deve ser revista para que se possa dificultar ou até proibir a vinda dessas 
feiras para o município. Aproveita para convocar os Vereadores membros das 
Comissões para participarem da Reunião Ordinária das Comissões de amanhã. 
VEREADOR DANIEL também tem encontrado vários comerciantes e ambulantes 
locais descontentes com a forma como foi liberado alguns alvarás para essas 
feiras  de verão.  Desta  forma,  sugere a  realização de  uma audiência  pública, 
juntamente com os comerciantes ambulantes do município, para a discussão da 
lei que regulamenta o comércio temporário, que é uma lei muito boa e passível de 
sofrer emendas.  VEREADOR IZAQUE  sugere que seja feito um apanhado das 
reivindicações dos ambulantes e dos comerciantes locais  sobre essa questão 
para, após, em audiência pública, tratar da revisão da referida lei. PRESIDENTE 
solicita que o Vereador Izaque, como Presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, providencie junto à Secretaria da Casa um ofício para 
ser encaminhado aos comerciantes e ambulantes locais sobre o agendamento de 
uma  audiência  pública  para  tratarmos  do  assunto  em  questão.  VEREADOR 
MARCELO comenta sobre o ofício n°. 39/09 da Prefeitura, que veio em resposta 
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a dezoito indicações dos Vereadores e, em nove delas, o Executivo utilizou a 
mesma resposta, alegando que “o patrolamento das ruas é um trabalho rotineiro, 
seguindo  uma  programação  e  disponibilidade  de  equipamento”.  Disse  que, 
apesar  do  clima  ameno  entre  todos  os  Vereadores,  não  há  uma resposta  a 
contento por parte do Executivo às indicações propostas, que, por sua vez, são 
solicitações dos munícipes. Desta forma, solicita que a Secretaria de Obras e 
Serviços  Públicos  disponibilize  um  cronograma  com  a  programação  para  o 
patrolamento  e  ensaibramento  das  ruas,  com  os  critérios  estabelecidos  para 
tanto. Quanto ao requerimento do Vereador Izaque, referente aos cadeirantes, 
disse  que  é  favorável  à  solicitação.  VEREADOR  JEFERSON  parabeniza  a 
Empresa Transita pela iniciativa de renovar a frota,  realizando a aquisição de 
novos ônibus coletivos para o município.  VEREADOR DANIEL disse que surtiu 
efeito  o  requerimento  feito  ao  Poder  Executivo  sobre  a  concessão  com  a 
Empresa Transita, visto quer a referida empresa está fazendo a renovação da 
frota de ônibus que estava sucateada. VEREADOR JOSÉ MARIA faz um convite 
aos Vereadores e a todos os presentes para comparecerem amanhã, no Hotel 
Pérola, às 18 horas, na palestra da Cooperativa dos Caminhoneiros. Com relação 
às  feiras  de  verão,  disse  que  a  CDL  se  manifestou  contrariamente  desde  a 
primeira vez que as feiras de verão se instalaram no município, no ano de 2001. 
Nesse sentido, a CDL fez um esboço de Projeto de Lei  para regulamentação 
dessas  feiras,  sugerindo  que elas  contraiam empresa  jurídica  no  município  e 
passem a contribuir o ano todo, mas esse projeto nunca foi aceito. VEREADOR 
DANIEL  disse que a lei que trata do comércio temporário reza que o comércio 
deve ter firma reconhecida no município para receber o alvará de funcionamento. 
Faltou  fiscalização  para  assegurar  o  cumprimento  desta  lei.  VEREADOR 
VALDECIR disse que a Empresa Transita, quando adquiriu ônibus novos para o 
município, só cumpriu com sua obrigação. Comenta sobre sua preocupação com 
relação à orla marítima do município, que, a cada ano que passa, há uma perda 
de, no mínimo, um metro e meio da orla. Disse que será feita uma dragagem para 
a construção do Porto, onde serão retirados, aproximadamente, quatro milhões 
de metros cúbicos de areia e, com isso, a orla do município ficará muito mais 
prejudicada.  Portanto,  é  preciso  fiscalização  para  que  o  município  não  tenha 
prejuízos.  Agradeceu  o  Tenente  Coronel  Mocelin,  pelo  trabalho  realizado  no 
atendimento à ocorrência de domingo.  VEREADOR DANIEL  menciona sobre o 
ofício do Ministério do Meio Ambiente que fala da licença prévia para as obras no 
Porto de São Francisco do Sul, em que condiciona a empresa responsável pela 
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construção a apresentar um estudo detalhado de alternativas que possam ser 
empregadas no combate à erosão na praia de Itapoá. Desta forma, concorda com 
o  Vereador  Valdecir  no  sentido  de  que  algo  deve  ser  feito  para  que  a  orla 
marítima do município não reste prejudicada. Para isso, sugere que o Vereador 
Valdecir  faça  uma solicitação  de  comparecimento  a  esta  Casa ao  Sr.  Carlos 
Henrique de Nóbrega, eis que é profissional com experiência técnica no assunto 
e com a finalidade de ajudar a encontrar um meio de que os Vereadores possam 
se  manifestar  neste  caso,  em conjunto  com o  Poder  Executivo.  VEREADOR 
IZAQUE  dada  à  relevância  deste  tema  sugere  a  criação  de  uma  Comissão 
Especial nesta Casa para fazer o acompanhamento do tratamento que será dado 
para  esse  problema junto  aos  órgãos  competentes.  PRESIDENTE  sugere  ao 
Vereador Valdecir que o mesmo convide o Sr. Carlos Henrique para participar de 
uma Reunião das Comissões para que se possa tomar alguma decisão nesse 
sentido  e,  até  mesmo,  criar  uma  Comissão  Especial,  conforme  sugestão  do 
Vereador Izaque ou, ainda, realizar uma audiência pública com integrantes do 
IBAMA  e  outros  órgãos  competentes.  VEREADORA  MÁRCIA  solicita  o 
desarquivamento dos Projetos de Lei de sua autoria n°. 10/08, 11/08, 18/08 e 
22/08.  Agradece ao  Poder  Executivo  pela  restauração das  ruas  em torno  da 
Escola Nereu Ramos. Solicita que a Casa oficie ao Governo do Estado, através 
da Secretaria de Infraestrutura ou órgão competente, para que seja informada 
acerca das indenizações (procedimento e valor por metro quadrado) quando a 
SC 415 adentra a área agrícola. Parabeniza a Empresa Transita pela aquisição 
dos novos ônibus e solicita seja oficiado à mesma para que proceda à reparação 
e  instalação  de  novos  pontos  de  ônibus  nas  localidades  da  Barra  do  Saí, 
Itapema, Itapoá,  Pontal  e  na Figueira do Pontal.  PRESIDENTE solicita  que a 
Vereadora Márcia faça o pedido de desarquivamento dos projetos de sua autoria 
através de ofício. VEREADOR OSNI comenta sobre o problema do desnível das 
ruas que, com as chuvas, ocasionam as enchentes. Disse que a Prefeitura conta 
com pouco  maquinário,  problemas  com funcionários  e  a  falta  de  operadores 
capacitados para operar as máquinas, por isso que muitas vezes não é possível o 
pronto atendimento às indicações de patrolamento e ensaibramento das ruas. 
PRESIDENTE agradece  às  Comissões  Permanentes  pelo  eficiente  trabalho 
prestado até então e, da mesma forma, registra e agradece a presença de todos 
nesta Sessão Ordinária.

9. ENCERRAMENTO:
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Nada  mais  havendo  a  tratar,  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente 
Sessão Ordinária, às 20h35min, 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, 16 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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