Poder Legislativo
Câmara Municipal de Vereadores de
Itapoá - Santa Catarina

ATA Nº 11/09 DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO,
DA 6ª LEGISLATURA EM 13 DE ABRIL DE 2009.
Aos treze dias do mês de abril de 2009, às 19h10min, sob a Presidência
de seu titular, Joarez Antônio Santin, realizou-se a 8ª 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°. 10/2009. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 10/2009, a qual foi aprovada.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.
2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura das Emendas
nº. 01, 02 e 03/2009, que alteram o Projeto de Lei do legislativo nº.
04/2009 (institui no município de Itapoá o programa de incentivo ao
tratamento e reciclagem de óleos e gorduras vegetal ou animal e uso
culinário). Em discussão as emendas. Encerrada a discussão. Em
votação as Emendas nº. 01, 02 e 03/2009, que alteram o PLL nº.
04/2009, as quais foram aprovadas. Solicita ao Secretário que proceda à
leitura das Emendas nº. 01, 02 e 03/2009, que alteram o Projeto de
Resolução do legislativo nº. 03/2009 (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
dá outras providências). Em discussão as emendas. Encerrada a
discussão. Em votação as Emendas nº. 01, 02 e 03/2009, que alteram o
PRL nº. 03/2009, 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 executivo nº. 197/2009 (institui programa de
Recuperação Fiscal-REFIS e dá outras providências). Em discussão as
emendas. Encerrada a discussão. Em votação as Emendas nº. 01, 02 e
03/2009, que alteram o PLE nº. 197/2009, as quais foram aprovadas.

Av. André Rodrigues de Freitas, nº 719 Itapema do Norte – Itapoá/SC CEP. 89.249-000
Fone: (47) 3443-6146

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Vereadores de
Itapoá - Santa Catarina

Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação Final do Projeto
de Lei nº 10/2008, que autoriza a instituição do programa de saúde
Auditiva para as crianças no Município de Itapoá e dá outras
providências. Em segunda discussão PLL n°. 10/2008. Encerrada a
discussão. Em segunda votação o PLL n°. 10/2008, o qual foi aprovado.
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação Final do Projeto
de Lei nº 11/2008, que autoriza a instituição do programa “Educação
Comunitária” no Município de Itapoá e dá outras providências. Em
segunda discussão PLL n°. 11/2008. Encerrada a discussão. Em
segunda votação o PLL n°. 11/2008, o qual foi aprovado. Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 04/2009, institui no
município de Itapoá o programa de incentivo ao tratamento e reciclagem
de óleos e gorduras vegetal ou animal e uso culinário. Em primeira
discussão PLL n°. 04/2009. Encerrada a discussão. Em primeira votação
o PLL n°. 04/2009, o qual foi aprovado.
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do
Requerimento n°. 17/09, que requer informações acerca da execução da
Lei nº 179/08, de autoria do Vereador Daniel. Em discussão o
Requerimento n°. 17/09. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento n°. 17/09, o qual foi aprovado.
4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica a manutenção das travessas entre a
Avenida Principal e o Caminho da Onça, a partir do Reef’s Car até a
Rua do Solar do Atlântico. Indica também uma reforma, dentro das
medidas adequadas, no quebra mola da Rua 640, no asfalto na Avenida
do Príncipe. VEREADOR JEFERSON solicita seja oficiado à empresa
Brasileira dos Correios para que a mesma disponibilize o serviço de um
carteiro na localidade da Barra do Saí. Requer seja oficiado à Brasil
Telecon e à empresa que faz a manutenção dos telefones no Município,
para que procedam à manutenção dos telefones públicos. VEREADOR
DANIEL indica seja feito o trabalho de roçada na Rua 940, no Bairro
Jardim Pérola do Atlântico. VEREADORA MÁRCIA requer seja oficiado
ao Poder Executivo indagando o porquê da não instalação do número
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de telefone “disque denúncia” relativo às crianças e adolescentes, visto
que foi aprovado um projeto de lei nesse sentido. VEREADOR
CALDEIRA indica a sinalização da Rua do Príncipe, no trecho entre o
Balneário Príncipe e a Rua Ana Maria de Freitas, e, indica também, a
colocação de luminária na Rua 750 (Rua do Peixe), na esquina com a
Rua Celso Ramos.
5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR disse que não vai mais fazer indicações, pois
essa situação está virando motivo de piada, pelo fato de a Prefeitura não
atender as mesmas. Comentou que foi procurado por uma munícipe que
reclamou do valor abusivo que alguns profissionais que prestam
serviços estão cobrando, comparando com os preços cobrados por
serviços idênticos nos municípios vizinhos. Os comerciantes reclamam
que os munícipes têm o costume de comprar em outras cidades, mas se
alguns continuarem com essa exploração, os munícipes continuarão
buscando os preços acessíveis dos municípios vizinhos. Comentou que
há mais de um mês toda a parte de fiação da rede de telefone em frente
à sua casa está para fora e a empresa responsável nada faz, mesmo
com as inúmeras reclamações do vereador. VEREADOR OSNI com
relação à manutenção dos orelhões, disse que hoje em dia ficou mais
fácil disso acontecer, pelo fato de termos instalada em nosso município
uma empresa responsável por esse trabalho. Lamentou pela tragédia
que ocorreu na véspera de Páscoa, e disse que isso acontece porque
Itapoá está recebendo cada dia mais novos moradores e a segurança
pública não é o suficiente para atender à demanda. VEREADOR
JEFERSON comentou sobre a falta de segurança em Itapoá, por conta
de maus elementos que vêm para cá, arrumam confusão e comentem
furtos. VEREADOR MARCELO solicitou seja oficiado à Praiamar para
informar que está havendo reclamações dos motoristas que dirigem os
novos micro-ônibus, pois os mesmos estão dirigindo em alta velocidade.
Disse que recebeu uma crítica muito ruim por parte de um funcionário
público que trabalha no Pronto Atendimento 24 horas, quando este
vereador questionou o porquê de estar faltando copos descartáveis
naquele local. Disse que o mínimo que o Pronto Atendimento 24 horas
deve ter é copos descartáveis, água mineral, sabonete líquido, toalha
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descartável e papel higiênico, pois isso é de interesse público.
Parabenizou uma resposta do Poder Público a um requerimento feito
por este vereador, onde havia questionado, por conta de denúncias que
recebeu, se havia algum funcionário público fora de lotação e sendo
pago pela Secretaria de Educação. Na resposta da Prefeitura foi dito
que a Professora Izabel Correia da Silva encontra-se na Procuradoria,
recebendo seu salário através daquela secretaria, e o Professor Luis
Carlos Zagonel está na Câmara Municipal de Vereadores, sem ônus
para a municipalidade. Ou seja, nenhum dos dois recebe seus salários
pelo FUNDEB ou Secretaria de Educação. Disse que foi procurado por
um munícipe que queria saber como deveria proceder para fazer um
projeto de lei e, para isso, a Constituição reza que devem subscrever o
projeto de lei 5% dos munícipes. Porém, disse que está à disposição de
pessoas que tenham boas idéias e, neste caso, subscreverá projetos de
lei que sejam proveitosos para Itapoá. VEREADOR JOSÉ MARIA disse
que o REFIS só foi um grande acontecimento no primeiro e segundo
ano, onde houve uma recuperação fiscal significativa. Depois disso, o
REFIS perdeu a sua força. Disse que a dívida passa dos 19 milhões, e o
que se espera arrecadar é algo em torno de 143 mil, portanto, o
programa de recuperação fiscal não tem um resultado significativo, e
deve ser melhorado ou extinto. Comentou que os munícipes estão
sentindo falta de muitos serviços que o governo federal oferece, tais
como: INSS e CINI, e outros órgãos que poderiam estar instalado no
município, mas não está. Com relação ao Projeto Segundo Tempo,
acredita que muito está se demorando em iniciar o projeto, alegando
que não há área coberta para desenvolvimento do mesmo. Se dentro de
30 dias o projeto não for iniciado, o Município poderá perder o convênio
com o Governo Federal. VEREADOR DANIEL disse que a justificativa
de falta de área coberta para início do Projeto Segundo Tempo é
equivocada, visto que há os Ginásios de Esportes de Itapema e de
Itapoá, e também o espaço que o Nilson do Itapemar sempre cedeu.
Solicita seja oficiado ao Poder Executivo para que o projeto seja
colocado em prática na maior brevidade possível, para que o município
não corra o risco de perder esse projeto. VEREADORA MÁRCIA
comentou que inicialmente o projeto era custeado 100% pelo Poder
Executivo, e disse que deve estar havendo algum outro problema que
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está atrasando o início do projeto, visto que há área coberta para a
instalação do tatame para a prática do judô (Ginásio de Esportes do Frei
Valentim), e a Prefeitura já disponibilizou profissionais para ministrarem
tais aulas. Aproveita para convidar todos para participarem amanhã da
audiência pública do PPA e agradeceu a presença de todos,
especialmente do Eder da Conceição de Miranda, é professor da rede
municipal que foi candidato a vereador na última eleição e fez uma
excelente campanha. VEREADOR JOSÉ MARIA como Presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças, convidou todos os presentes para
participarem da audiência pública da Prefeitura sobre o PPA, no dia 14
de abril, às 19 horas, que será realizada nas dependências da Câmara
Municipal. VEREADOR JOAREZ solicitou às Comissões que dêem
parecer nos projetos que encontram-se em tramitação para que na
próxima sessão seja alcançado o recorde de sete projetos em votação.
Criticou a atitude do servidor do Pronto Atendimento quando aquele fala
inverdades sobre os vereadores. Disse que o mesmo deveria vir
acompanhar o trabalho dos vereadores para depois não sair por aí
dizendo que os vereadores não fazem nada. VEREADORA MÁRCIA
disse que acompanha o trabalho da Saúde e conhece esse servidor a
que o vereador Marcelo se referiu, o qual é muito competente e não
faltaria com respeito. Disse que não pode ocorrer a falta de material
naquele estabelecimento, mas, se isso ocorreu, acredita que deve ter
havido algum problema maior, como o andamento de um processo de
licitação para a compra dos mesmos, por exemplo. VEREADOR
JOAREZ disse que também respeita os servidores públicos, mas
justifica sua manifestação pelo fato de que é comum ouvir algumas
pessoas criticarem o trabalho dos vereadores sem ao menos procurar
conhecer o que os mesmos têm feito pelo município. Disse que se
algum servidor ou qualquer outra pessoa falar inverdades sobre os
vereadores, isso deverá ser trazido ao Plenário. VEREADOR IZAQUE
disse que não acha certo comentar que alguém falou mal dos
vereadores, mas não citar quem foi, porque desta maneira se estará
generalizando. Acredita que as medidas que devam ser tomadas contra
algum servidor ou qualquer munícipe que fizer alguma acusação
indevida contra os vereadores, deverão ser resolvidas da forma correta,
sem agredir quem quer que seja. VEREADOR JOAREZ finalizou
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dizendo que logo todas as proposições dos vereadores serão divulgadas
através das rádios.
8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, agradeceu, nominalmente, a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária,
às 21h00min, 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, 13 de abril de 2009.

Joarez Antônio Santin
Presidente

Daniel Silvano Weber
Vice- Presidente

Marcelo Antonio Tessaro
Primeiro Secretário

Osni Ocker
Segundo Secretário

Luis Carlos Zagonel
Secretário Geral
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