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ATA Nº 53/10 DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 08 DE MARÇO DE 2010.

Aos oito dias do mês de março de 2010, às 19h03min, sob a Presidência do 
seu  titular,  o  Vereador  Joarez  Antonio  Santin,  realizou-se  a  4ª  Sessão 
Ordinária  do 2º  ano  Legislativo  da  6ª  Legislatura  da Câmara Municipal  de 
Vereadores de Itapoá.  O Senhor  Presidente declarou abertos os trabalhos, 
após leitura do trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°.  52/2010.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  52/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
Parabeniza todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.  Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
nº.  248/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal a adquirir  imóvel por desapropriação amigável ou judicial,  e dá 
outras  providências.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às 
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência.  VEREADOR  DANIEL 
solicita que se oficie o Executivo solicitando o cálculo aproximado do valor  
que será gasto para adequar  o imóvel  para as instalações da Prefeitura 
Municipal.  PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Projeto de Lei nº. 02/2010, oriundo do Legislativo, que declara de Utilidade 
Pública  o  Grupo  de  Salvamento  Aquático  de  Itapoá-  GSAI.   Após, 
encaminha o referido projeto de lei às Comissões Permanentes, em regime 
ordinário. 

3.ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°. 01/2009, oriundo do Legislativo, que dispõe sobre a coleta de resíduos 
inertes  através  de  caçambas  estacionárias,  seu  transporte,  deposição, 
tratamento e  destinação final,  e  dá outras providências.  Em discussão o 
Projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°. 
01/2009, o qual foi aprovado.
 
4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento 
n°.  10/2010, que requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao 
Senhor Marcos Sebastião Mertens. De autoria da bancada do PMDB. Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
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Requerimento n°. 10/2010, o qual foi aprovado por unanimidade. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n°. 11/2010, que requer 
a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Luiz Henrique da 
Silveira, Governador do Estado de Santa Catarina. De autoria do Vereador 
Daniel  Silvano  Weber.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a 
discussão.  Em votação o  Requerimento n°.  11/2010, o qual  foi  aprovado 
por unanimidade.

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n°. 
19/2010,  que   indica  a  renovação do  convênio  junto  ao  Sindicato  Rural, 
vencido em 31/12/2008, de autoria de todos os Vereadores. 

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que se faça a manutenção das Ruas do Pontal, 
porque quando chove as ruas inundam e ficam intransitáveis.  VEREADOR 
MARCELO indica que se faça a recuperação da esquina da Rua Frontim com 
a Pérola do Atlântico, que é um dos acessos ao Fórum. Indica, também, que 
se faça a manutenção da esquina da Rua Corvina com a Rua Dona Cristina. 
Indica, por fim, que seja feita uma melhoria na área recreativa da Escola Ayrton 
Senna.  VEREADOR CALDEIRA indica que se coloque manilha no início da 
Rua  São  Francisco,  próximo  ao  PSF  do  Samambaial.  VEREADOR 
JEFERSON indica  que  se  faça  a  limpeza  das  valetas  da  Rua  Carlos 
Drummond  de  Andrade.  Indica,  também,  a  recuperação  das  Ruas  1380  e 
1490. VEREADOR OSNI indica o ensaibramento da Rua 800. 
 
7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  VALDECIR mostra  o  trabalho  de  conclusão  da  Comissão 
Especial de Estudos e Acompanhamento da Orla. Ressalta que a Comissão 
não  tem  competência  para  firmar  protocolo  de  intenções  em  nome  do 
Município. Deixa claro que é contra a compra do Imóvel para a construção da 
sede da Prefeitura. Diz que o prédio não foi projetado para uma Prefeitura e 
que a compra do mesmo é falta de planejamento. Afirma que o dinheiro público 
está sedo mal investido. Comenta sobre a galeria da Rua 620, que não está 
funcionando.  VEREADOR MARCELO faz um apelo ao Governador para que 
este tome providências quanto à SC 415. Diz que no momento da votação do 
projeto da compra do imóvel pra a sede da Prefeitura,  a comunidade verá 
quem votará  a  favor  e  quem votará  contra.  Diz  que  a  administração  esta 
fazendo as obras a toque de caixa, como fez na sua administração anterior na 
qual  o  Prefeito,  juntamente  com a  Secretária  de  Educação,  construíram a 
Escola Ayrton Senna, a qual em menos de oito anos teve que ser refeito todo o 
telhado e agora terá que ser trocado o piso. Questiona porque não foi feito 
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com  granitina  na  época  da  construção.  Diz  que  isso  é  falta  de 
responsabilidade. Menciona que é contra a compra do prédio para a nova sede 
da  Prefeitura.  Diz  que  o  prédio  que  o  Executivo  pretende  comprar  não  é 
adequado para a sediar a Prefeitura. Comenta que o Prefeito não quer fazer 
financiamento para compra de maquinários novos,  mas abriu licitação para 
aluguel de horas máquina. Diz que o Chefe do Executivo não quer comprar 
máquinas novas, mas gastou R$ 253 mil em reforma das máquinas antigas. 
VEREADOR JEFERSON comenta que cerca de 200 telefones no Município 
estão  mudos.  PRESIDENTE solicita  que  se  oficie  a  ANATEL  fazendo  a 
denúncia  do  Vereador  Jeferson.  VEREADOR  IZAQUE comenta  sobre  os 
crimes que aconteceram na cidade nos últimos dias. Diz que esteve fazendo 
um  comparativo  entre  os  três  Prefeitos  que  administraram  o  Município. 
Comenta que não acompanhou a gestão do Ademar, mas que acompanhou as 
gestões  do  Sérgio  e  do  Ervino.  Diz  que  aos  olhos  do  PP  nenhuma  das 
administrações que sucederam a do Ademar foi boa, o único que agiu com 
responsabilidade  foi  o  citado  ex-Prefeito,  e  que  só  passaram  a  aceitar  a 
administração  do PMDB depois  da coligação com o  PP.  Menciona que na 
“cartilha”  da  administração  do  PP  até  o  ano  2000  não  se  podia  fazer 
manutenção de máquinas, que ficaram sucateadas e  isso custou a vida de um 
funcionário. Diz que a mudança da sede da Prefeitura para Itapema do Norte 
vem como consequência do desenvolvimento que sofreu a região. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h47min, 
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, 08 de março de 2010.

   

  Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
       Presidente                                               Vice- Presidente
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  Marcelo Antonio Tessaro                                     Osni Ocker  
              Primeiro Secretário                        Segundo Secretário

                     Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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