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ATA Nº 54/10 DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 15 DE MARÇO DE 2010.

Aos  quinze  dias  do  mês  de  março  de  2010,  às 19h02min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
5ª 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°.  53/2010.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 53/2010, a qual foi aprovada. 
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. 03/2010, oriundo do Legislativo, que denomina nome de rua: 
“Darly  Brunkow”.  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°. 01/2010, 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. 
VEREADOR  DANIEL solicita  dispensa  da  leitura  do  projeto. 
PRESIDENTE coloca em votação o requerimento do Vereador Daniel, 
o  qual  foi  aprovado.   Em segunda discussão o Projeto.  Encerrada a 
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei n°. 01/2010, o qual foi 
aprovado.
 
4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°.  12/2010,  que  requer  a  concessão  de  Título  de 
Cidadão  Benemérito  em  Homenagem  Póstuma  ao  Senhor  Wilson 
Filemon Braga Madeira. De autoria do Vereador Daniel Silvano Weber. 
Em discussão o Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o 
Requerimento  n°.  12/2010, o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°. 
13/2010,  que  requer a concessão de Medalha de Honra ao Mérito à 
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Senhora Patrícia de Jesus Martins, fundadora da Casa do Amparo ao 
Idoso  Maranata.  De  autoria  do  Vereador  José  Maria  Caldeira.  Em 
discussão  o  Requerimento.  VEREADOR  MARCELO parabeniza  o 
Vereador  Caldeira  pelo  Requerimento.  Faz  a  leitura  do  histórico  de 
Patricia  Martins.  VEREADOR CALDEIRA agradece  aos  funcionários 
pela ajuda na escolha da Homenageada.  PRESIDENTE Encerrada a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°.  13/2010, o  qual  foi 
aprovado por unanimidade. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento n°. 14/2010, que requer a concessão de Medalha de 
Honra ao Mérito ao Senhor Antenor Francisco Correia. De autoria do 
Vereador  Osni  Ocker.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°.  14/2010, o  qual  foi 
aprovado por unanimidade. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento n°. 15/2010, que  requer laudo técnico estrutural do 
imóvel em questão no Projeto de Lei n°. 248/2010, feito por engenheiro 
não ligado ao Executivo Municipal. De autoria do Vereador Valdecir de 
Souza.  Em  discussão  o  Requerimento.  VEREADOR  VALDECIR diz 
que  o  requerimento  visa  maiores  informações  acerca  do  projeto  da 
compra do prédio para a nova sede da prefeitura. Diz que a obra está 
há  cerca  de  oito  anos  parada  e  que  houveram  problemas  entre  o 
proprietário e o empreiteiro.  VEREADOR IZAQUE comenta que esse 
Requerimento foi feito na reunião das Comissões da última terça-feira 
e  foi  indeferido  porque  as  Comissões  encaminharam  um  oficio  à 
Prefeitura solicitando um laudo de avaliação completo, contemplando 
não só a questão de preço do imóvel, como também o apontamento de 
defeitos que venham interferir no preço do bem. Diz que é contrário ao 
requerimento  porque  acredita  que  na  documentação  que  já  foi 
solicitada  será  o  suficiente  para  suprir  essa  dúvida.  VEREADOR 
MARCELO diz que é favorável ao Requerimento visto que ainda não 
chegou  nenhuma  resposta  do  Executivo.  VEREADORA  MÁRCIA 
comenta  que  os  documentos  chegarão  na  próxima  manhã  antes  da 
Reunião  das  Comissões,  e  que  serão  analisados  pelas  Comissões 
antes de vir para o Plenário. VEREADOR DANIEL diz que por ser ano 
eleitoral, a partir do dia cinco do próximo mês nenhum convênio pode 
ser  firmado entre Município e Estado e corre-se o risco de perder  a 
verba para aquisição da sede da Prefeitura.  VEREADOR MARCELO 
propõe ao Vereador Valdecir que sobreste o Requerimento. Se dispõe 
a pedir  vistas do projeto se a resposta do oficio  encaminhado pelas 
Comissões  não  chegar  ou  for  incompleta.  PRESIDENTE solicita  ao 
Presidente  das  Comissões  que  proceda  a  leitura  do  ofício 
encaminhado  à  prefeitura  pelas  Comissões.  Coloca  em  votação  a 
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sobrestação  do  Requerimento  n°.  15/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
Declara o Requerimento sobrestado. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°.  27/2010,  que  indica  a  reconstrução  do  muro  do  cemitério  da 
localidade da Jaca, de autoria do Vereador Osni Ocker; e Indicação n°. 
28/2010,  que  indica  manutenção  e  ensaibramento  da  rua  que  faz 
esquina com a Rua Vanilda Pereira Gomes, nas proximidades do n°. 
191,  em  Itapema  do  Norte,  de  autoria  dos  Vereadores  Valdecir  de 
Souza e Daniel Silvano Weber.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  CALDEIRA indica  que  se  providencie  a  colocação  de 
lombada,  de  faixa  de  pedestres  ou  de  outro  meio  que  reduza  a 
velocidade dos veículos, na Avenida Celso Ramos, esquina com a Rua 
640,  porque  há  um risco  muito  grande  aos  pedestres  que  precisam 
cruzar a Avenida Celso Ramos. VEREADOR MARCELO indica que se 
providencie o manilhamento da Avenida Nossa Senhora Aparecida Rua 
1087, diz que  os moradores da referida rua estão dispostos a comprar 
a  tubulação.  VEREADOR  JEFERSON indica  que  se  providencie  o 
ensaibramento nas ruas do bairro  Bom Retiro.  VEREADOR IZAQUE 
esclarece que já está sendo executado o ensaibramento das ruas no 
Balneário Paese.  VEREADORA MÁRCIA indica que se providencie o 
patrolamento  e  o  ensaibramento  de  algumas  ruas  no  Balneário 
Princesa  do  Mar,  no  Centro  da  Cidade.  VEREADOR  JEFERSON 
indica,  em  nome  da  bancada  do  PMDB,  que  se  providencie  o 
ensaibramento  das  ruas  do  Balneário  Verdes  Mares. VEREADOR 
DANIEL indica  que  se  providencie  a   manutenção  do  Cemitério  de 
Itapema de Norte. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA  MÁRCIA  solicita  que  se  oficie  a  OI  TELEFONIA 
solicitando informações sobre o que aconteceu no Município que gerou 
o problema nos telefones da Cidade.  VEREADOR CALDEIRA convida 
a  imprensa  e  aos  munícipes  para  assistir  o  jogo  da  Copa  Norte  que 
acontecerá  no  Domingo  no  Campo  de  Itapema.  Diz  que  o  Conselho 
Tutelar está sendo muito mal pago. Solicita que se oficie a Secretaria de 
meio Ambiente solicitando informações sobre como estão os projetos de 
Saneamento Básico no Município. Comenta também que os vereadores 
tem que voltar a discutir o projeto dos Ambulantes. VEREADOR IZAQUE 
diz que estão acontecendo diversas obras no Município.  Comenta que 
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está chegando no Município, as vias de transmissão da Celesc. Comenta 
sobre  a  manutenção  das  máquinas  do  município,  diz  que  uma  das 
máquinas  foi  cabinada  e  climatizada  com   ar  condicionado.  Diz  que 
lamenta a saída do Radialista Jeferson Souza da radio 99.9 FM, porque 
ele se esforçou bastante para fazer um trabalho sério e imparcial, diz que, 
na sua opinião,  pessoas ligadas  a  partidos políticos  não deveriam ser 
proprietários de veículos de comunicação. Diz que os projetos que estão 
nas Comissões estão sendo tratados sem nenhum tipo de privilégio, de 
maneira  imparcial.  VEREADOR  OSNI comenta  que  recebeu  um 
telefonema da OI TELEFONIA solicitando informações sobre o prejuízo 
causado no Município pelo problema que deixou muitos munícipes sem 
telefone. Diz que também recebeu um telefonema do Banco do Brasil de 
Brasília,  que  ficaram  sabendo  que  os  vereadores  fizeram  a  visita  ao 
Superintendente  do  Banco  do  Brasil  em  Joinville.  Comenta  que  o 
Deputado  José  Carlos  Vieira  entrou  com  um  projeto  para  que  fosse 
liberado  o  bingo  para  as  comunidades.  VEREADOR  MARCELO 
parabeniza o Executivo pelas obras do calçadão no Balneário Rainha e 
pela manutenção das ruas do balneário Paese. Diz que é vereador nessa 
gestão  e  não  tem  responsabilidade  nos  acontecimentos  de  gestões 
anteriores. Diz que tem usado a rádio como meio de comunicação para 
informar os munícipes das coisas que estão acontecendo, e que até o 
momento  ninguém  pediu  direito  de  resposta.   Diz  que  terá  que  vir  o 
convênio com o Governo do Estado para  aquisição da sede da prefeitura. 
Volta a dizer que não tem responsabilidade com a gestão do Ademar, que 
os únicos que respondem pelo PP hoje são ele e o Vereador Valdecir. Diz 
que  vai  se  empenhar  para  levantar  situações  de  coisas  erradas  que 
aconteceram, que não foi só o Ademar que fez, que o Sérgio e o Ervino 
também fizeram coisas erradas. Diz que, se só existem processos e não 
existem  condenações,  não  se  pode  sair  acusando  as  pessoas. 
VEREADOR DANIEL diz que sente saudades da época que se resolviam 
os problemas no escritório da Telesc e não por telefone.  Comenta que a 
mudança de BESC para Banco do Brasil foi para pior. Diz que quando era 
o BESC, haviam senhas para o atendimento,  bancos para sentar  e ar 
condicionado funcionando. Diz que não se pode aceitar esse descaso que 
o bando do brasil esta tendo com a agência de Itapoá. Diz que está feliz 
com a  construção das  calçadas  no  Município.  Solicita  que  se  oficie  o 
Executivo para que tome providências quanto a venda de uma área na 
Terceira Pedra. Diz que naquele espaço deveria ser feito estacionamento 
e  chuveiros. Agradece o executivo por ter atendido a sua solicitação de 
ensaibramento de algumas ruas. 
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8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h48min, 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, 15 de março de 2010.

     

  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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