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ATA Nº 10/09 DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 06 DE ABRIL DE 2009.

Aos seis dias do mês de abril de 2009, às 19h07min, sob a Presidência de seu 
titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  7ª  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 a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°. 09/2009. Encerrada a discussão. 
Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  09/2009,  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  do  Projeto  de  Lei, 
oriundo do legislativo, nº. 04/2009, que institui no município de Itapoá o programa 
de incentivo ao tratamento e reciclagem de óleos e gorduras vegetal ou animal e 
uso  culinário,  de  autoria  do  Vereador  Marcelo  Tessaro;  Projeto  de  Lei  nº. 
05/2009,  oriundo  do  legislativo,  que  denomina  Rua  Izabel  Cabral  Borges,  de 
autoria  do Vereador  Jeferson  Garcia;  Projeto  de  Resolução,  oriundo  do 
legislativo,  nº.  03/2009,  que  institui  no  Poder  Legislativo  do  Município  de 
Itapoá/SC,  a  Comissão Especial  para  estudos  e  acompanhamento  da  erosão 
costeira do município de Itapoá e licenciamento da dragagem do canal do porto 
de São Francisco do Sul, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora. 
Após  a  leitura,  encaminha  os  projetos  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 das Emendas nº. 01, 
02, 03 e 04/2009, que alteram o Projeto de Lei do legislativo nº. 10/2008 (institui o 
programa de saúde Auditiva para as crianças no Município de Itapoá e dá outras 
providências). Em discussão as emendas. Encerrada a discussão. Em votação as 
Emendas nº. 01, 02, 03 e 04/2009, que alteram o PLL nº. 10/2008, as quais foram 
aprovadas. Solicita ao Secretário que proceda à leitura das Emendas nº. 01, 02 e 
03/2009,  que  alteram  o  Projeto  de  Lei  do  legislativo  nº.  11/2008  (institui  o 
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programa  “Educação  Comunitária”  no  Município  de  Itapoá  e  dá  outras 
providências). Em discussão as emendas. Encerrada a discussão. Em votação as 
Emendas nº. 01, 02 e 03/2009, que alteram o PLL nº. 11/2008, as quais foram 
aprovadas.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei 
Substitutivo, oriundo do legislativo, nº. 01/2009, que dispõe a concessão do título 
de cidadão honorário, cria medalha de honra ao mérito e dá outras providências. 
Em segunda discussão PLS n°. 01/2009. Encerrada a discussão. Em segunda 
votação o PLS n°. 01/2009, o qual foi aprovado.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°. 
16/09, que requer informações e providências para a ampliação urgente de mais 
5 salas de aula e o pátio coberto na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Clayton Almir Hermes, na localidade do bairro São José, de autoria da Vereadora 
Márcia Soares. Em discussão o Requerimento n°. 16/09. Encerrada a discussão. 
Em votação o Requerimento n°. 16/09, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  indicação  n°. 
081/2009,  que  indica  a  manutenção  e  ensaibramento  da  Rua  Mergulhão,  no 
Balneário São José, Itapema do Norte, de autoria da Bancada do PMDB.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA  indica  o  melhoramento  da  Rua  Engenheiro  Oscar 
Niemayer, que fica aos fundos do Auto Posto Miranda. VEREADOR JEFERSON 
indica a colocação de uma boca de lobo na Rua n°.  1.070,  próximo à praia, 
esquina com a Beira Mar III, no Balneário Paese, Bairro Bom Retiro. VEREADOR 
OSNI manutenção do asfalto na Rua 330, cruzamento com a Avenida Principal, 
na Barra do Saí, bem como manutenção de todo o asfalto no município.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  disse  que  não  fez  nenhuma  indicação  porque  não 
adianta,  já que a Prefeitura não vem atendendo às mesmas e sempre usa a 
mesma justificativa: a falta de verba. Entretanto, disse que entre os royalties da 
Petrobrás  e  a  arrecadação  de  impostos  federais  e  estaduais,  a  Prefeitura 
arrecadou, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, somente R$ 15.000,00 a 
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menos que o ano passado. Solicitou fosse oficiado à Prefeitura para saber quanto 
foi  arrecado  de  IPTU,  alvará  de  construção  e  alvará  de  funcionamento  nos 
primeiros  três  meses deste  ano.  VEREADOR IZAQUE  disse  que  o  Vereador 
Marcelo  tem  razão  nas  suas  observações  com  relação  ao  cumprimento  das 
indicações dos Vereadores,  mas completou dizendo que,  dadas as condições 
que  existem,  a  Prefeitura  dá  prioridade  aos  casos  de  urgência.  VEREADOR 
OSNI  concordou com a indignação do Vereador  Marcelo  Tessaro no que diz 
respeito à falta de atendimento, por parte do Poder Executivo, às indicações dos 
Vereadores. Disse que os Vereadores só indicam o que é prioridade, mas ficou 
indignado pelo fato da Prefeitura alegar que os serviços de limpeza de valetas e 
conserto de ruas é trabalho de rotina, mas, no entanto, essa rotina não é seguida. 
Disse que do jeito que está os Vereadores não precisam mais fazer indicações, 
visto que não estão sendo atendidos.  Pediu desculpas ao atual  Prefeito,  mas 
disse  que  se  fosse  outro  Prefeito  que  estivesse  no  comando  da  Prefeitura, 
repetiria as mesmas palavras.  VEREADOR JOAREZ  comentou que o prefeito 
atual deve começar a trabalhar e o que está acontecendo agora já aconteceu 
antes, na época do primeiro mandato do Ervino, quando ele não fez o asfalto no 
calçamento  da  reta  do  Pérola  para  lembrar  aos  munícipes  da  qualidade  do 
serviço elaborado pelo prefeito anterior (Ademar). O Prefeito Sérgio, por sua vez, 
também  não  ia  fazer,  mas  os  Vereadores  cobraram  e  ele  fez.  É  isso  que 
acontece,  um prefeito  não quer terminar  as obras que o prefeito anterior  não 
terminou, e isso não pode acontecer. Disse que ficou sabendo que a licitação da 
construção do posto de saúde do Samambaial  saiu por  R$ 1.100,00 o metro 
quadrado,  sendo  que  a  obra  do  posto  do  Pontal  foi  de  R$  500,00  o  metro 
quadrado. Portanto, pediu que a Casa abrisse o olho com esta empreiteira, pois 
este vereador encontrou irregularidade na construção de salas de aula no Colégio 
Airton  Senna.  Solicitou  às  Comissões,  em  especial  a  Comissão  de  Obras  e 
Serviços Públicos,  que fiscalize a execução das obras públicas do município, 
para que não haja ilegalidades.  VEREADORA MÁRCIA  iniciou solicitando aos 
Vereadores  para  que  fossem  realizadas  sessões  itinerantes  nos  bairros  do 
município, antes da aprovação do PPA, para que os Vereadores possam ouvir os 
anseios das comunidades e verificar se estes estão assegurados no PPA. Disse 
que, por intermédio de alguns alunos universitários, ficou sabendo que dentre a 
lista de alunos que utilizam o transporte universitário, muitos têm a carteirinha e 
não utilizam o mesmo, ficando os ônibus, muitas vezes, com poucos alunos. Por 
isso, solicitou fosse oficiado ao Poder Executivo sugerindo a constatação dessa 
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afirmação  e,  se  for  verídica,  diminuir  o  número  de  ônibus  disponível  para  o 
transporte  universitário,  para  reduzir  as  despesas  da  Prefeitura.  Disse  que  o 
Governo do Estado informou que a reforma do Ginásio de Esportes do Nereu 
Ramos não entrou no período de urgência decorrente das enchentes, por isso 
seu  andamento  será  por  licitação  comum  e,  com  isso,  não  saíra  esse  ano. 
Informou  que  está  para  chegar  à  Câmara  o  relatório  do  quadrimestre  da 
Prefeitura, onde os Vereadores poderão analisar tudo o que foi feito pelo Poder 
Executivo.  VEREADOR  JEFERSON  disse  que  o  contrato  com  a  Empresa 
Serrana, que faz a distribuição de água no município, está se encerrando agora 
no mês de abril, e será prorrogado por seis meses. Desta maneira, sugeriu que 
seja preparada uma licitação para a contratação de uma empresa séria, pois o 
município muito se incomodou com a Casan e agora tem que dar  um basta. 
VEREADOR DANIEL disse que a Casan só enrolou o município, não construiu 
um metro de saneamento básico, não dava o tratamento necessário à água, e a 
Serrana bem serviu o município, não havendo problemas com falta de água, por 
exemplo.  VEREADORA MÁRCIA solicita seja oficiado à Empresa Serrana para 
que a mesma encaminhe para esta Casa a prorrogação do contrato e o relatório 
financeiro  até  a  presente  data,  para  verificar  a  aplicabilidade  dos  recursos. 
VEREADOR CALDEIRA  disse  que  a  Prefeitura  marcou  reunião  do  PPA  na 
Câmara,  dia  14/04,  mas acredita  que  as  reuniões para discussão do mesmo 
deveriam ser iniciadas a partir de fevereiro. Convidou todos os presentes para 
acompanharem essa apresentação do PPA pela Prefeitura, que será realizada na 
Câmara, dia 14/04, às 19 horas. Disse que quando o Vereador César Pereira era 
Presidente da Casa, o mesmo realizou várias sessões itinerantes, e o Vereador 
Caldeira, que na época cuidava da sonorização, acompanhou todas. Por isso, 
disse que acha de grande valia essa ideia, mas não para tratar do PPA, pois as 
reivindicações que a comunidade faz, é para resolver naquele momento, e o PPA 
é  para  os  próximos  quatros  anos.  Portanto,  pensa  que  as  pessoas  não  vão 
entender  que essas reivindicações serão resolvidas em longo prazo.  Por  fim, 
disse que, com relação às indicações que os Vereadores fazem para conserto de 
ruas, disse que existem muitas ruas que a patrola não passa há mais de anos, 
por  isso que os mesmos devem continuar  solicitando e a Prefeitura,  deve se 
esforçar  para  atender.  VEREADORA  MÁRCIA sugeriu  que  as  indicações  e 
requerimentos dos Vereadores sejam encaminhados para a imprensa falada e, 
da mesma forma, as respostas às mesmas. Parabenizou o ex-Vereador César 
pela passagem de seu aniversário, e, da mesma maneira, a Professora Teka.
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8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, agradeceu, nominalmente, a presença de todos e 
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 Diretora.
Itapoá, 06 de abril 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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