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ATA  Nº  13/09  DA  10ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 27 DE ABRIL DE 2009.

Aos vinte e sete dias do mês de abril  de 2009, às 19h02min,  sob a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  10ª 
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°. 12/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 12/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências. 
Encaminha o balancete do FUNREBOM à Comissão de Orçamento e 
Finanças, e a documentação da AMUNESC à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final.

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei do executivo nº. 198/2009, que altera o Anexo I da lei Municipal nº. 
155/2003. Encaminha o projeto para as Comissões Permanentes.

3. ORDEM DO DIA:

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  nº.  22/2009,  que  requer  informações da  Secretaria  de 
Saúde  sobre  a  manutenção  do  PSF da  localidade  do  São  José,  de 
autoria  da  Vereadora  Márcia  R.  E.  Soares.  Em  discussão  o 
Requerimento  nº.  22/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento nº. 22/2009, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da indicação 
nº. 94/2009, que indica o conserto da “boca de lobo”, localizada na Rua 
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Manoel  Pedro  da  Silveira,  esquina  com  a  Avenida  Atlântica,  no 
Balneário Paese, de autoria do Vereador Daniel S. Weber.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL  indica  que  o  setor  competente  da  Prefeitura 
Municipal faça o aterro da Rua das Paineras, em frente à casa n°. 25, no 
Balneário Rainha. Indica também e manutenção da Rua Pirapanema, no 
Balneário  Brasília,  nas  proximidades  da  casa  n°.  203.  VEREADOR 
JEFERSON indica a manutenção da Rua Manoel Ribas, entre as Ruas 
n°.  340  e  350,  na  Barra  do  Saí.  VEREADOR  MARCELO  indica  a 
abertura  de  uma  quadra  na  Rua  Lourival  Jansen,  no  Balneário 
Brandalize.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO disse que ficou satisfeito com os Decretos de 
nomeação  da  Prefeitura,  visto  que  o  Prefeito  transformou  muitos 
Assessores  em Diretores,  e  muitos  Diretos  em Secretários,  portanto, 
não  gerou  maiores  gastos  ao  Município.  Desta  forma,  não  haverá 
chances de diminuir ou retirar o abono dos servidores. Reiterou o pedido 
que fez  à  Prefeitura há 21 dias atrás,  onde solicitou um relatório  da 
arrecadação  municipal  incluindo  IPTU e  alvarás  de  funcionamento  e 
localização,  e  até  agora  não  foi  atendido.  Parabenizou  o  Diretor  de 
Esportes,  Claudio  Sérgio  Costa  da  Silva,  pela  ótima  organização  da 
Gincana.  VEREADORA  MÁRCIA  citou  que  hoje  ocorreu  a  Segunda 
Conferência Nacional da Educação onde foi trabalhada a Conferência 
Municipal de Educação em Itapoá, em que foi discutido o Plano Nacional 
de Educação em todas as escolas de todo o Brasil. Comunicou que hoje 
o Deputado Estadual Nilson Gonçalves estará no Município, na Colônia 
de Pescadores, para fazer o repasse de R$ 40.000,00 para ajuda de 
subvenção  social  para  os  pescadores.  Aproveitou  para  justificar  a 
ausência do Prefeito Municipal Ervino Sperandio na Sessão Solene que 
aconteceu  ontem,  na  Câmara  de  Vereadores.  Disse  que  o  Prefeito 
estava com seus familiares em Rio do Sul,  mas frisou que durante a 
semana ele esteve em algumas escolas da rede municipal, participando 
das  festividades  em  comemoração  ao  aniversário  de  Itapoá. 
Parabenizou  o  Presidente  da  Casa  pela  iniciativa  de  prestar 
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homenagem ao Município no domingo, dia do aniversário de Itapoá, haja 
vista  que  foi  a  única  homenagem  realizada  no  dia  26.  Comentou 
também sobre as homenagens prestadas com a entrega de Título de 
Cidadão  Honorário  e  Medalhas  de  Honra  ao  Mérito.  VEREADOR 
VALDECIR  parabenizou  toda  a  equipe  que  trabalhou  na  Gincana, 
principalmente o Professor Sérgio, e a equipe campeã. Parabenizou o 
Vice-Prefeito  Mário  que  não  só  participou  da  Sessão  Solene,  como 
também esteve  presente  no  encerramento  da  Gincana.  VEREADOR 
JOSÉ MARIA  convocou  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e 
Finanças  para  participarem  de  uma  reunião,  amanhã,  depois  da 
Reunião das Comissões, acerca do PPA. Disse que na próxima semana 
serão  divulgadas  as  datas  que  serão  realizadas  as  cinco  audiências 
públicas  nos  bairros  para  discussão  do  PPA.  VEREADOR  DANIEL 
comentou  sobre  a  infeliz  notícia,  trazida  pela  imprensa,  de  mais  um 
homicídio  que ocorreu no Município,  nas proximidades do campo de 
futebol de Itapema. Disse que ali a falta de iluminação é preocupante, 
por  isso,  solicita  seja  oficiado  ao  Poder  Executivo  que,  através  da 
Celesc,  faça  a  iluminação  pública  adequada  naquela  localidade  e 
coloque,  também,  um  vigia  para  guardar  aquele  local.  Parabenizou 
todos que se empenharam nas festividades da Gincana, e registrou sua 
tristeza pela ausência do Prefeito no dia do aniversário do Município. 
Disse que muitas pessoas o questionaram porque não houve um ato 
cívico,  como um desfile,  em comemoração ao aniversário  de Itapoá. 
Disse que o Prefeito estava no seu direito de ausentar-se do Município 
para ficar com sua família, mas, completou dizendo que há 365 dias no 
ano e o Prefeito poderia ter reservado apenas um dia para prestigiar o 
Município. Por fim, parabenizou a Câmara de Vereadores pela brilhante 
Sessão Solene realizada na Casa.  VEREADOR JEFERSON disse que 
muitos  munícipes,  principalmente  as  crianças,  sentiram  falta  do 
tradicional  desfile  cívico.  VEREADORA  MÁRCIA  disse  que  também 
ficou triste pela ausência do Prefeito nas festividades do aniversário de 
Itapoá, mas, ao conversar com ele, o Senhor Ervino disse que teve que 
se  ausentar  por  conta  de  sua  mãe  que  estava  adoecida.  Em 
contrapartida,  ele  participou  de  homenagens  durante  a  semana  que 
passou,  e,  nesta  semana,  haverá  mais  festividades,  como  o  evento 
“Parabéns Cidadania”, que ocorrerá dia 30.
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8. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da  Casa  agradeceu, 
nominalmente, a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos 
da presente Sessão Ordinária, às 19h50min, 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, 27 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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