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ATA Nº 15/09 DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 11 DE MAIO DE 2009.

Aos onze dias do mês de maio de 2009, às 19h06min, sob a Presidência de seu 
titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  12ª  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°. 14/2009. Encerrada a discussão. 
Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  14/2009,  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 da emenda nº. 01/2009 
que altera o Projeto de Lei nº. 02/2009, o qual denomina nome de Rua Alexandra 
de  Godoy.  Em  discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a 
emenda n°. 01/2009, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da emenda nº. 02/2009 que altera o PLL nº. 02/2009. Em discussão a 
emenda. Encerrada a discussão. Em votação a emenda n°. 02/2009, a qual foi  
aprovada. VEREADOR JOSÉ MARIA requer a inclusão da 1ª votação ao PLL n°. 
02/2009  na  pauta  de  hoje.  PRESIDENTE  em  votação  o  requerimento  do 
Vereador Caldeira, o qual foi acatado. 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. Em discussão o PLE n°.  198/2009. Encerrada a discussão.  Em 
primeira  votação  o  PLE  n°.  198/2009,  o  qual  foi  aprovado.  VEREADOR 
JEFERSON  solicita o sobrestamento da primeira votação do Projeto de Lei nº. 
05/2009,  que  denomina  nome  de  rua:  Izabel  Cabral  Borges,  de  sua  autoria. 
PRESIDENTE  em  votação  o  requerimento  do  Vereador  Jeferson,  o  qual  foi 
acatado. Fica sobrestado o PLL n°. 05/2009. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Lei do legislativo nº. 07/2009, que denomina nome de rua: 
Eva  Olkoski.  Em  discussão  o  PLL  n°.  07/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em 
primeira votação o PLL n°. 07/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  do  legislativo  nº.  02/2009,  o  qual 
denomina nome de Rua Alexandra de Godoy. Em discussão o PLL n°. 02/2009. 
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  PLL  n°.  02/2009,  o  qual  foi 
aprovado.
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3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº. 
23/2009, o qual requer informações do Poder Executivo acerca das informações 
contidas no empenho global especial do Fundo Municipal de Saúde 00370/2009, 
fonte 624 transferência de convênio, de autoria das bancadas do PP, PMDB e 
PR.  Em discussão  o  Requerimento  n°.  23/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento n°. 23/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura do Requerimento nº. 24/2009, o qual requer informações do 
Poder Executivo acerca das informações contidas no empenho global especial do 
Fundo  Municipal  de  Saúde  00342/2009,  fonte  624  transferência  de  convênio, 
construção da Unidade Básica posto de Saúde do Samambaial, de autoria das 
bancadas  do  PP,  PMDB  e  PR.  Em  discussão  o  Requerimento  n°.  24/2009. 
Encerrada  a  discussão.  Em votação  o  Requerimento  n°.  24/2009,  o  qual  foi 
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº. 
25/2009, o qual requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade 
deste viabilizar a instalação de uma unidade do PROCON em Itapoá. E, ainda, 
um relatório  com planilha  de  gastos  e,  também,  o  impacto  orçamentário  que 
causaria a instalação desta unidade do PROCON para o nosso Município, de 
autoria do Vereador Marcelo Tessaro. Em discussão o Requerimento n°. 25/2009. 
Encerrada  a  discussão.  Em votação  o  Requerimento  n°.  25/2009,  o  qual  foi 
aprovado.  VEREADOR  VALDECIR  solicita  a  retirada  do  Requerimento  nº. 
26/2009, o qual requer que seja oficiado ao Sr.  Prefeito Municipal,   para que 
através  da  Secretaria   competente  disponibilize  um  carro  para  atender  a 
população  em  ocorrências  dentro  do  município  e  suprir  a  demanda, 
principalmente  em  casos  onde  não  é  necessário  o  deslocamento  de  uma 
ambulância, de autoria das bancadas do PP, PMDB e PR.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  indicação  nº. 
108/2009, que indica a revisão na iluminação pública das Ruas n°. 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90 e 100, na Barra do Saí, de autoria dos vereadores Jeferson 
Garcia, Daniel Silvano Weber, José Maria Caldeira, Valdecir  de Souza e Osni 
Ocker; e indicação nº. 109/2009, que indica o ensaibramento das Ruas n°. 60, 
160 e 170, na Barra do Say, de autoria dos vereadores Jeferson Garcia, Daniel 
Silvano Weber, José Maria Caldeira, Valdecir de Souza e Osni Ocker.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
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VEREADOR IZAQUE indica a implantação de iluminação pública na Rua que liga 
o Fórum à agência da CELESC. VEREADOR DANIEL indica iluminação pública 
na Rua Francisco Quintino Correa, próximo à Panificadora Luma.  VEREADOR 
JOSÉ  MARIA  indica  o  ensaibramento  na  Rua  Maria  Lopes  de  Souza,  no 
Balneário  Cambijú.  VEREADOR  MARCELO  indica  a  instalação  de  duas 
luminárias no final da Rua Dona Cristina, entre o Caminho da Onça e a Avenida 
Principal.  VEREADOR JOAREZ  referente ao projeto do Governo Federal para 
aquisição da casa própria às pessoas que recebem até dois salários mínimos, 
mas que só cabe para os Municípios com mais de 100 mil habitantes ou para 
região  metropolitana,  indica  que  a  Prefeitura  faça  contato  com  a  Caixa 
Econômica Federal para tentar conseguir que esse projeto alcance Itapoá, visto 
que o município de Morretes conseguiu, alegando direito adquirido. VEREADOR 
JEFERSON  indica a retirada do Portal da entrada.  VEREADOR OSNI  indica a 
manutenção do forro e da cobertura do Clube de Mães de Itapoá.

6. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção nº. 09/2009, 
que dá apoio ao empreendimento de transporte hidroviário “Jet Bus Transportes 
Marítimos” em Itapoá, de autoria do Vereador Jeferson Garcia. Em discussão a 
Moção n°. 09/2009. Encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 09/2009, a 
qual foi aprovada.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR DANIEL  comentou sobre a indicação do Vereador Joarez, acerca 
do programa Nossa Casa, da Caixa Econômica Federal e ficou triste em saber 
que  somente  os  Municípios  com  mais  de  100  mil  habitantes  podem  ser 
contemplados com o programa. Disse que na reunião da SDR ficou sabendo de 
uma situação que muito o preocupou: na questão do saneamento básico, só são 
contemplados pelo Governo Federal os municípios acima de 200 mil habitantes, 
ou os municípios atendidos em região metropolitana. Disse que, com relação a 
isso,  houve  um  projeto  de  um  deputado  estadual  para  incluir  regiões 
metropolitanas no Estado, mas o projeto não foi aprovado. Por conta disso, na 
mesma  reunião  da  SDR,  disse  que  cobrou  dos  Deputados  Darci  de  Matos, 
Kennedy Nunes e  Nilson  Gonçalves  um posicionamento  com relação  a  essa 
questão, visto que Itapoá, vindo a ser reconhecida como região metropolitana de 
Joinville,  poderia  ser  beneficiada  com  vários  convênios  estaduais  e  federais. 
Diante  disso,  solicita  seja  encaminhado  ofício  a  Assembleia  Legislativa 
questionando quanto a essa questão. Comentou sobre o Clube dos Idosos Maria 
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Izabel, o qual necessita, com a máxima urgência, de uma reforma, da mesma 
forma que a instalação do Clube de Mães, que é anexo àquele. Parabenizou a 
Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  pelos  trabalhos  desenvolvidos  até  o 
momento, inclusive com relação às audiências públicas para discussão do PPA 
que estão sendo realizadas nos bairros.  VEREADOR MARCELO agradeceu ao 
Prefeito Municipal pelo ensaibramento da Rua n°. 640, e por ter sancionado a Lei  
Municipal n°. 222/09, que trata da reciclagem do óleo de cozinha. Entretanto, com 
relação às respostas da Secretária de Saúde sobre as reformas das unidades de 
saúde, alegando que, por exemplo, o telhado do Pronto Atendimento teve que ser 
lavado por conta de resíduos de lama decorrente da enchente, disse que não viu 
alagamento no telhado do P.A, pois mora lá ao lado. Diante disso, pediu que a 
comunidade  também  fiscalizasse  se  havia  necessidade  de  se  gastar  todo  o 
montante  que  foi  gasto  com determinadas reformas.  VEREADOR CALDEIRA 
comentou sobre o campeonato de futebol,  que terá início dia 24 de maio,  no 
campo de futebol de Itapema. Convidou os munícipes para participarem da festa 
junina do Samambaial, que se realizará nos dias 30 e 31 de maio. Pediu fosse 
oficiado à empresa Maringá para que mesma volte a pegar os passageiros no 
ponto de ônibus entre as Ruas 140 e 150, como era feito antigamente. Reforçou 
o convite para todos participarem das audiências públicas do PPA. VEREADORA 
MÁRCIA solicitou fosse oficiado à Presidente da Associação dos Farmacêuticos, 
Sra. Maristela, convidando a mesma para comparecer na próxima semana, numa 
Reunião das Comissões, para fazer uma explanação acerca da lei das farmácias, 
em  especial,  sobre  os  plantões.  Sobre  o  Jet  Bus,  disse  que  esteve  com  o 
Presidente da Tecon e com o ex-prefeito Serginho, disse que há a intenção de 
utilizar o Jet Bus para fazer o transporte dos estudantes universitários. Comentou 
sobre a falta de iniciativa do Estado com relação às obras da SC-415. Mencionou 
que esteve em Brasília  e  lá,  em conversa com o MEC sobre a  liberação do 
transporte escolar para o Município, disse que teve como resposta que Itapoá 
não está como município prioritário porque não alcança alguns requisitos.  Por 
isso há que ser feita uma mobilização para que Itapoá seja reconhecida como 
uma cidade portuária. Disse que é infundada a alegação da Secretaria de Saúde 
quando diz que a Lei das Farmácias deve ser alterada. Finalizou dizendo que o 
Governo de Estado foi negligente com relação à reforma do Ginásio de Esportes 
do Nereu Ramos, pois nada foi feito até o momento.  VEREADOR VALDECIR 
agradeceu a  Secretaria  de  Obras  pela  concretização das  obras  na  Ponte  do 
Braço  do  Norte.  VEREADOR  DANIEL  fez  a  leitura  do  projeto  de  autoria  do 
Deputado Kenedy Nunes,  o  qual  solicita  que o  projeto  que criava as regiões 
metropolitanas,  aprovado  em 1998  e  sancionado  pelo  Governador  da  época, 
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volte  a  funcionar.  Pede  aos  vereadores  que  acionem os  deputados  de  suas 
bancadas para que possam cobrar o porquê do referido projeto ter sido retirado 
em abril deste ano.

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 20h40min, 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, 11 de maio 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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