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ATA Nº 55/10 DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 22 DE MARÇO DE 2010.

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  março  de  2010,  às 19h06min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 6ª 
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°.  54/2010.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  54/2010,  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.  242/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  a  contratar  por  tempo  determinado  oficineiras,  e  dá  outras 
providências. VEREADOR DANIEL solicita a dispensa da leitura do Projeto 
de  Lei   n°.  242/2010,  bem  como  do  Projeto  de  Lei  Complementar  n°. 
01/2010 e do Projeto  de Resolução n°.  01/2010.  VEREADORA MÁRCIA 
solicita  que,  do  Projeto  de  Lei  n°.  242/2010,  seja  lido  pelo  menos  a 
exposição  de  motivos,  para  que  os  munícipes  presentes  tenham 
conhecimento  do  trabalho  que  está  sendo  feito.  VEREADOR  DANIEL 
concorda com a solicitação da Vereadora Márcia. PRESIDENTE coloca em 
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  aprovado. 
Solicita ao  Secretário que proceda à leitura da ementa e da exposição de 
motivos do Projeto de Lei n°. 242/2010. Após, encaminha o referido projeto 
de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei 
Complementar  n°.  01/2010,  oriundo  do  Legislativo,  que  dispõe  sobre  a 
remuneração dos servidores do Poder Legislativo do município de Itapoá 
(SC), e dá outras providências. Após, encaminha o referido projeto de lei às 
Comissões Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura da ementa do Projeto de Resolução n°. 01/2010, oriundo 
do Legislativo,  que  dispõe sobre a Estrutura Administrativa e o Plano de 
Carreira  do  Poder  Legislativo  do  município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras 
providências.  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 
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n°.  248/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal a adquirir  imóvel por desapropriação amigável ou judicial,  e dá 
outras  providências.  VEREADOR  CALDEIRA solicita  que  seja  feita  a 
inversão da Pauta para que seja deliberado primeiro o Projeto de Lei n°. 
02/2010,  já  que  o   Projeto  de  Lei  n°.  248/2010  terá  muita  discussão. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, 
o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei n°. 02/2010, oriundo do Legislativo, que declara de utilidade pública 
o Grupo de Salvamento Aquático de Itapoá – GSAI. Em primeira discussão 
o projeto. VEREADOR JEFERSON cumprimenta todos os Salva-Vidas pelo 
excelente  trabalho  desenvolvido  nessa  temporada.  VEREADOR IZAQUE 
diz que o projeto preencheu os requisitos legais e está apto a ser votado.  
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei 
n°.  02/2010,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  248/2010.  Em  única  discussão  o  projeto. 
VEREADOR VALDECIR diz que já na Reunião das Comissões se colocou 
contrário ao Projeto por entender que o mesmo tem várias irregularidades. 
Diz  que  o  laudo  técnico  foi  feito  pelo  Geraldo  Weber,  que  é  o  primeiro 
suplente  do  PSDB,  partido  do  Prefeito.  Comenta  que  no  laudo  o  prédio 
apresenta problemas de infiltração. VEREADOR MARCELO diz que não irá 
fazer  pedido  de  vistas  porque  está  impedido  por  Lei,  pelo  Projeto  estar 
tramitando em Regime de Urgência. Diz que o Executivo não precisaria ter 
mandado  esse  projeto  para  o  Legislativo,  porque  a  desapropriação  é 
prerrogativa única do Poder Executivo. Diz que na Exposição de Motivos 
não menciona em nenhum momento que não se pode adquirir  uma área 
para construir a sede do Poder Executivo. Comenta que ainda não existe 
nenhum  convênio  firmado  com  o  Governo  do  Estado.  Comenta  que  na 
semana anterior a bancada do PP sobrestou o Requerimento n°. 15/2010, 
que requeria um laudo técnico, porque tinha-se garantido que esse laudo 
chegaria à Câmara na terça-feira, dia 16 de março. Entretanto, esse laudo 
só chegou hoje.  Diz que existem várias áreas que foram desapropriadas 
por  Decreto  Municipal,  sem passar  pela Câmara.  Se coloca contrário  ao 
Projeto de Lei.  VEREADOR DANIEL diz que solicitou às Comissões que 
encaminhassem um ofício ao Executivo Municipal solicitando uma previsão 
de  custos  para  adequação  do  prédio  para  a  Prefeitura.  Questiona  o 
Secretário  se  essa  previsão  de  custos  está  anexada  ao  projeto. 
VEREADOR  MARCELO diz  que  existem  três  orçamentos  anexados  ao 
Projeto.  VEREADOR DANIEL diz que acha que o ideal seria a construção 
de um prédio  planejado para o Paço Municipal,  mas que os Vereadores 
precisam decidir se aceitam a verba do Estado para aquisição de mais um 
bem público para o Município, ou se desperdiçam essa verba. Diz que os 
Vereadores  do  PMDB  fizeram  uma  reunião  e  decidiram  que  os  quatro 
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vereadores  são  favoráveis  à  compra  do  prédio  para  o  Paço  Municipal. 
VEREADORA MÁRCIA diz que existem mais de dez casas alugadas para 
atender às Secretarias. São mais de cento e setenta mil reais por ano que 
o Município paga de aluguel. Diz que achou válido o Projeto ter vindo para 
a  Câmara,  porque  assim  pode-se  discutir  com  a  comunidade.  Diz  que 
gostaria que a Prefeitura continuasse em Itapoá, mas que tem que ver a 
situação  de  todos  os  munícipes.  Afirma  que  é  favorável  à  compra  do 
prédio. Diz que é favorável que se distribua as Secretárias pelo Município.  
VEREADOR MARCELO diz que o convênio é uma grande mentira, então 
deveria  ser  firmado  no  dia  primeiro  de  abril,  que  é  o  dia  da  mentira.  
VEREADOR  IZAQUE diz  que  não  dá  para  o  Município  perder  a 
oportunidade  de  firmar  esse  convênio.  PRESIDENTE  encerrada  a 
discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.  248/2010,  o  qual  foi 
aprovado com seis votos favoráveis e dois votos contrários dos Vereadores 
Valdecir e Marcelo.  
 
4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE 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.  VEREADOR 
VALDECIR diz que, já que o Projeto n°. 248/2010 já foi aprovado, não vê 
motivos para manter o Requerimento. Solicita que se retire o Requerimento 
da Pauta.  PRESIDENTE acata o pedido do Vereador Valdecir  e retira da 
Pauta o Requerimento n°.  15/2010. Solicita ao Secretário  que proceda à 
leitura do Requerimento n°. 16/2010, que requer a concessão de Medalha 
de  Honra  ao  Mérito  à  senhora  Sônia  Marlene  Westphal.  De  autoria  da 
Vereadora Márcia Regina Eggert  Soares.  Em discussão o Requerimento. 
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°. 16/2010, o qual foi 
aprovado por unanimidade. 

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  JEFERSON indica  que  se  providencie  o  patrolamento  e  o 
ensaibramento  na  Rua  850,  que  devido  as  últimas  chuvas,  ficou 
intransitável.  VEREADOR DANIEL indica que se faça a manutenção das 
vias  do  Balneário  São José  I,  já  que  a  Juíza  liberou  a  manutenção das 
Ruas do citado Balneário. 

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO diz que não vota contrário aos projetos que são para 
o  bem do  Município.  Diz  que  se  o  Governo  e  a  SDR realmente  tivessem 
interesse de ajudar o Município deixariam de lado a compra da Prefeitura e 
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consultariam a população para saber se eles querem uma Prefeitura nova ou a 
compra  de  maquinários  novos  para  atender  os  munícipes.  Afirma  que  a 
discussão do projeto para compra da sede da Prefeitura, não é sobre a sua 
localização e sim sobre a compra de um prédio usado com infiltrações. Diz que 
o projeto não deveria ter sido votado, e sim devolvido para a Prefeitura, de 
acordo  com  os  pareceres  das  assessorias  da  Câmara.  Diz  que  com  o 
orçamento que mandaram com a estimativa de custos não dá pra terminar a 
obra e adequá-la para a sede do Executivo. VEREADOR IZAQUE diz que há 
muito tempo se cobra do Executivo que ele tomasse a iniciativa de realizar as 
obras  prometidas  durante  a  campanha.  Menciona  que  a  administração  do 
Ervino retomou a característica que apresentou na sua primeira gestão. Diz 
que  o  Prefeito  não  tem  nenhum  processo  por  superfaturamento  ou  obras 
fantasmas. Afirma que o atual prédio da Prefeitura esta desmoronando. Diz 
que o Prefeito vai deixar, até o final da sua gestão, a nova sede do Executivo e 
a Rodoviária, e que não tem dúvidas que até o final dessa gestão o Legislativo 
terá sua sede própria. Diz que, se ao final dessa gestão o Município estiver 
equipado com essas três obras, já será um grande feito, fora isso, as outras 
obras que estão em curso, como os calçadões que estão sendo feitos, apesar 
de estarem sendo criticados, são uma  reivindicação antiga. Diz que hoje tem a 
oportunidade de ser Vereador para dar o apoio necessário para o crescimento 
do Município.  VEREADOR CALDEIRA comenta sobre o  Projeto  de Lei  do 
GSAI,  e  diz  que  há  a  necessidade de  se  preocupar  com a  segurança  do 
Município. Diz que acredita que irão fazer um projeto que incentive o Prefeito a 
fazer a Guarda Municipal com os Salva-vidas. Relata que participou de uma 
reunião da ACIJ, onde foi comentado que Itapoá vai perder a identidade de 
praia para cidade portuária. Diz que se faz necessário um movimento para 
mudar  o  nome da  cidade para  Balneário  Itapoá,  antes  que  isso  aconteça. 
VEREADOR IZAQUE concorda com o Vereador Caldeira, e diz que corre-se 
esse risco, se não se fizer um bom planejamento.  VEREADOR CALDEIRA 
sugere que o comércio se mobilize, para que não se perca essa característica 
de  Balneário.  VEREADOR  MARCELO diz  que  no  último  estudo  Itapoá 
apresentou uma área que não é 100% balneável.  VEREADOR CALDEIRA 
solicita que se oficie à Assistência Social solicitando informações acerca do 
convênio funerário para as famílias carentes. Diz que graças ao empenho do 
Prefeito,  foi  conseguido  essa  verba  para  a  aquisição  do  Prédio  para  a 
Prefeitura. Diz que toda mudança gera medo, mas que para os munícipes de 
baixa renda essa mudança será favorável.  Diz que foi  eleito para trabalhar 
para o povo. VEREADOR OSNI diz que não dá para perder a oportunidade de 
receber a verba para aquisição do prédio para a sede da Prefeitura. Diz que 
notou que em várias cidades a Prefeitura está no centro da cidade para facilitar 
a  vida  dos  Munícipes.  Afirma  que  acredita  no  caráter  do  Governador  Luiz 
Henrique  e  confia  que  ele  irá  firmar  esse  convênio.  Diz  que  esteve 
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perguntando aos munícipes de Itapema e da Barra do Saí se eles querem que 
a Prefeitura venha para Itapema e a maioria quer que venha. Diz que Itapoá 
está mudando para melhor.  VEREADORA MÁRCIA parabeniza o munícipe e 
ex-Vereador Miguel Carneiro Braz pela Gincana de Pesca que aconteceu no 
último final  de semana.  Diz  que iniciou hoje na Escola  Nereu Ramos uma 
cozinha que fará  a merenda dos alunos.  Comenta que também na Escola 
Nereu Ramos começou no dia 17 de fevereiro o curso técnico de Portos e dia 
30 de março, às 13:00,  vai  ter  a inauguração desse curso.  Diz que estará 
solicitando  algumas  situações  para  a  comunidade  de  Itapoá-Centro, 
começando  pelo  asfalto.  Coloca-se  à  disposição  dos  munícipes  para 
responder qualquer questionamento.  VEREADOR DANIEL repassa o convite 
da Presidente do Clube de Idosos Maria Isabel aos Vereadores, para o almoço 
que acontecerá no próximo dia 30,  comemorando o aniversário do referido 
Clube.

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 21h14min, 
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, 22 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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