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ATA Nº 12/09 DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 20 DE ABRIL DE 2009.

Aos vinte dias do mês de abril de 2009, às 19h04min, sob a Presidência 
de seu titular, Joarez Antônio Santin, realizou-se a 9ª 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°. 11/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 11/2009, 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 da ementa do 
Projeto de Lei nº. 199/2009, oriundo do Executivo, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Itapoá para o período de 2010 a 2013 
e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº. 01/2009, que 
altera  a  Lei  Complementar  nº.  03/2003 de autoria  do  Vereador  Osni 
Ocker, e Projeto de Lei nº. 07/2009, que denomina nome de Rua Eva 
Olkoski, de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia. Encaminha os 
três projetos para as Comissões Permanentes.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação 
Final  do  Projeto  de  Lei  nº.  197/2009,  que  institui  o  programa  de 
Recuperação Fiscal - REFIS e dá outras providências. Em discussão o 
PLE n°. 197/2009. Encerrada a discussão. Em única votação o PLE n°. 
197/2009,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda à 
leitura  da  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº.  03/2009,  que 
institui  no Poder  Legislativo de Itapoá/SC, a Comissão Especial  para 
Estudos e Acompanhamento da Erosão Costeira do Município de Itapoá 
SC, Licenciamento da Dragagem do Canal do Porto de São Francisco 
do Sul/SC, Acompanhamento do Projeto Orla, e dá outras providências. 
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Em discussão o PRL n°.  03/2009.  Encerrada a discussão.  Em única 
votação o PRL n°. 03/2009, o qual foi aprovado. 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 primeira 
discussão  o  PLL  n°.  10/2008.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira 
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 discussão o PLL n°. 
11/2008.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  PLL  n°. 
11/2008, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
da Redação Final do Projeto de Lei nº. 04/2009, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a instituir o Programa de Incentivo ao Tratamento e 
reciclagem de óleos e gorduras vegetal ou animal e uso culinário, no 
Município  de  Itapoá.  Em discussão  o  PLL  n°.  04/2009.  Encerrada  a 
discussão. Em primeira votação o PLL n°. 04/2009, o qual foi aprovado. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 18/2009, que requer concessão do Título de Cidadão 
Honorário  ao  Sr.  Dirceu  Mansano  Jorente,  de  autoria  de  todos  os 
Vereadores.  Em discussão o Requerimento n°.  18/2009. Encerrada a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°.  18/2009,  o  qual  foi 
aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento 
nº.  19/2009,  que  convoca  a  Secretária  de  Saúde  para  prestar 
esclarecimentos, de autoria da Bancada do PMDB e PP. Em discussão 
o  Requerimento  nº.  19/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento nº.  19/2009, o qual foi  aprovado, com uma abstenção. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº. 
20/2009, que solicita ao Executivo informações sobre a capacidade de 
endividamento do Município, de autoria da Bancada do PMDB e PP. Em 
discussão  o  Requerimento  nº.  20/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento nº. 20/2009, o qual foi  aprovado. Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº.  21/2009,  que 
requer Medalha de Honra ao Mérito ao Sr. Manoel Caldeira, de autoria 
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do Vereador  José Maria  Caldeira.  Em discussão o  Requerimento nº. 
21/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº. 
21/2009, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura em bloco das 
indicações nº. 90/2009, que indica a limpeza da Praia, de autoria dos 
Vereadores Osni Ocker e José Maria Cadeira; indicação nº.  91/2009, 
que indica a manutenção da Praça à Rua dos Pioneiros, no Balneário 
Santa  Clara,  de  autoria  do  Vereador  Marcelo  Antonio  Tessaro;  e 
indicação  nº.  92/2009,  que  indica  a  colocação  de  redutores  de 
velocidade  na  Rua  Pérola  do  Atlântico  e  no  Caminho  da  Onça,  de 
autoria do Vereador Marcelo Antonio Tessaro.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR IZAQUE  indica  ao  Prefeito  Municipal  que  determine  à 
Secretaria competente que faça a retirada de um cano de ferro que está 
na areia da praia no Balneário Paese.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA comentou sobre o trabalho realizado na oca da 
Reserva  Volta  Velha  em  comemoração  ao  dia  do  índio.  Disse  que 
esteve em Brasília e teve a oportunidade de fazer um estudo sobre a 
implantação da farmácia popular em Itapoá. Disse que está fazendo um 
estudo sobre o assunto, pretende fazer uma parceria com a Secretaria 
de Saúde e apresentar  um projeto  de lei.  Comentou que o Governo 
Federal oferece cursos gratuitos aos jovens através do EAD (Educação 
à Distância), e o nosso Município também pode ser contemplado com 
esses  cursos.  Com  relação  ao  financiamento  de  máquinas  pelo 
Município,  em  sua  estadia  em  Brasília  ficou  sabendo  que  inúmeros 
Municípios fazem esse financiamento e, em conversa com o Prefeito, o 
mesmo solicitou que seja incluído na pauta das próximas Sessões o 
Projeto  de  Lei  n°.  179/08  que  dispõe  sobre  financiamento  junto  ao 
BNDS. Ainda, informou que logo estará vindo para a Câmara um projeto 
de lei  para financiamento de máquinas,  em parceria com o Governo 
Federal.  Sobre a questão da orla  marítima,  solicitou fosse oficiado à 
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Diretoria de Meio Ambiente do Município para que, em parceria com a 
Secretaria  de  Educação,  faça  um  projeto  de  divulgação,  estudo  e 
conscientização  dos  alunos  das  escolas  do  Município  referente  esse 
assunto,  capacitando  os  professores  para  esse  fim.  VEREADOR 
JEFERSON disse que na semana passada esteve na reunião da SDR 
(Secretaria de Desenvolvimento Regional)  e lá assistiu uma gravação 
em vídeo  do  Governador  onde o  mesmo falava  sobre  a  importância 
daquela  Secretaria.  Com  isso  pôde  perceber  a  importância  da 
participação  dos  Vereadores  nessas  reuniões,  pois,  naquela  mesma 
ocasião, ficou sabendo que está certo de que o 4° Pelotão virá para 
Itapoá, juntamente com a vinda de um vice-Tenente, haja vista que o 
Município  é  um agrupamento  pertencente  ao  3°  Pelotão  de  Garuva. 
Com  relação  à  reforma  no  Ginásio  de  Esportes  do  Nereu  Ramos, 
conversou  com  a  Sra.  Clarice  Portela  e  a  mesma  informou  que  a 
reforma será iniciada  dentro  de  15  dias.  Por  fim,  disse  também que 
conheceu  o  Sr.  Fernão  de  Oliveira,  responsável  pela  Jet  Bus 
Transportes  Marítimos,  e  disse  que  o  mesmo  tem  a  intenção  de 
implantar o transporte Jet Bus em Itapoá. VEREADORA MÁRCIA com 
relação à reforma do Ginásio de Esportes do Nereu Ramos, disse que 
na sua ida à Brasília conversou com o Deputado José Carlos Vieira e 
solicitou que providências fossem tomadas nessa questão. Disse, ainda, 
que o PPA veio para a Câmara mas não veio acompanhado da versão 
em mídia. Portanto, solicita seja oficiado à Prefeitura para que a mídia 
do PPA seja encaminha a esta Casa até quarta-feira. Aproveitar para 
registrar  que na última audiência pública da Prefeitura,  sobre o PPA, 
realizada nesta Casa, infelizmente eles não fizeram a gravação daquela 
audiência pública. VEREADOR MARCELO disse que chegou à Câmara 
no momento em que o técnico responsável pelo som fazia os ajustes 
necessários,  mas  foi  o  Poder  Executivo,  representado  pelos 
responsáveis pela explanação,  que não quis que a audiência pública 
fosse gravada.  VEREADOR DANIEL  disse que no próximo dia 26 o 
Município  estará  completando  20  anos  de  emancipação  política 
administrativa e disse que está sendo questionado se haverá alguma 
comemoração  por  parte  do  Poder  Executivo.  Sabe-se  que  haverá  a 
abertura e encerramento da Gincana no domingo, mas não se sabe se 
haverá  algum  desfile,  ou  algo  nesse  sentido.  Portanto,  solicita  seja 
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oficiado ao Executivo para que informe se haverá alguma comemoração 
nesse sentido, até para que seja definido, em conjunto com a Câmara, 
os horários de ambas as celebrações. PRESIDENTE convidou todos os 
presentes para comparecerem à Sessão Solene em comemoração ao 
aniversário de Itapoá no próximo dia 26, domingo, às 10 horas.

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, agradeceu, nominalmente, a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, 
às 20h25min, 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, 20 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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