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ATA Nº. 63/10 DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 17 DE MAIO DE 2010.

Aos  dezessete  dias  do  mês  de  maio  de  2010,  às 19h08min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
13ª 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 de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, 
na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Extraordinária n°. 61/2010. Encerrada a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  Extraordinária  n°.  61/2010,  a  qual  foi 
aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°.  62/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 62/2010, 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 
Modificativa n°. 01/2010, que modifica o art.  1° do Projeto de Lei  n°. 
217/2009, oriundo do Executivo, que altera a Lei Municipal n°. 140/07 
que dispõe sobre o exercício do comércio temporário. Em discussão a 
Emenda.  VEREADOR  JEFERSON lembra  que  as  emendas  que 
constam na Pauta foram discutidas juntamente com o Presidente  da 
Associação  dos  Ambulantes  e  com  o  Fiscal  da  Prefeitura. 
PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Emenda 
Modificativa  n°.  01/2010  ao  Projeto  de  Lei  n°.  217/2009,  a  qual  foi 
aprovada.  SECRETÁRIO sugere  ao  Presidente  que  solicite  ao 
Vereador  Izaque que proceda à leitura das Emendas, já que ele é o 
Presidente das Comissões e pode justificá-las.  PRESIDENTE  solicita 
ao Vereador Izaque que proceda à leitura da Emenda Supressiva n°. 
02/2010,  que suprime o art.  2°  do  Projeto de Lei  n°.  217/2009.  Em 
discussão a Emenda. Encerrada a discussão. Em  votação a Emenda 
Supressiva  n°.  02/2010  ao  Projeto  de  Lei  n°.  217/2009,  a  qual  foi 
aprovada.  Solicita  ao  Vereador  Izaque  que  proceda  à  leitura  da 
Emenda Modificativa n°. 03/2010, que modifica o art. 3° do Projeto de 
Lei n°. 217/2009. Em discussão a Emenda. Encerrada a discussão. Em 
votação  a  Emenda  Modificativa  n°.  03/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Vereador Izaque que proceda à leitura da Emenda Aditiva 
n°.  04/2010,  que  adiciona,  no  anexo  II  do  art.  8°,  o  número  de 
ambulantes  no  setor  3  referente  às  atividades  de  banana  boat  e 
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caiaque  no  Projeto  de  Lei  n°.  217/2009.  Em  discussão  a  Emenda. 
VEREADOR  MARCELO comenta  que  o  projeto  n°.  217/2009  foi 
amplamente  discutido  no  ano  passado,  mas,  como naquela  época  a 
Prefeitura já tinha iniciado a liberação das licenças, o referido projeto 
não foi votado. Diz que essas emendas foram feitas juntamente com a 
Associação e os fiscais da Prefeitura, para não haver nenhum tipo de 
problemas.  PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em  votação  a 
Emenda  Aditiva n°. 04/2010 ao Projeto de Lei n°. 217/2009, a qual foi  
aprovada.  Solicita  ao  Vereador  Izaque  que  proceda  à  leitura  da 
Emenda  Modificativa n°. 05/2010, que modifica o art. 9° do Projeto de 
Lei  217/2009.  Em  discussão  a  Emenda.  VEREADORA MÁRCIA diz 
que essas emendas foram feitas em comum acordo com a Associação 
dos Ambulantes, a Prefeitura Municipal e os Vereadores.  VEREADOR 
MARCELO diz  que  esse  acordo  já  tinha  sido  feito  no  ano  passado. 
Comenta que foram feitas reuniões com os Ambulantes e os Fiscais da 
Prefeitura.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  votação  a 
Emenda Modificativa n°. 05/2010 ao Projeto de Lei n°. 217/2009, a qual 
foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da  Redação 
Final do Projeto de Lei n°. 13/2010, oriundo do Executivo, que institui o 
Diário  Oficial  dos  Municípios  de  Santa  Catarina  como  órgão  de 
publicação oficial. Em discussão o Projeto. VEREADOR MARCELO diz 
que com esse meio de comunicação,  a publicação dos editais  ficará 
mais  segura  e  transparente  e  não  acontecerá  mais  de  atos  serem 
publicados no mural  da Prefeitura após o horário  de expediente,  por 
volta  das  22h,  ou  permanecerem publicados  por  menos  de  30  dias. 
VEREADOR IZAQUE solicita ao Vereador Marcelo que informe ao seu 
Gabinete  qual  foi  o  ato  que foi  publicado após as 22h,  para que se 
possam  tomar  as  devidas  providências.  PRESIDENTE encerrada  a 
discussão.  Em  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.  13/2010,  o  qual  foi 
aprovado.  Suspende  a  Sessão  por  cinco  minutos,  para  tratar  das 
dúvidas quanto ao Projeto de Lei n°. 228/2009, oriundo do Executivo, 
que  institui,  regulamenta  e  fixa  parâmetros  de  cálculo  para  o 
pagamento de gratificação por produtividade e dá outras providências, 
e  Projeto  de  Lei  n°.  245/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  institui  a 
Política  Municipal  de  Saneamento  Básico,  e  dá  outras  providências. 
Após,  reabre  a  Sessão.  VEREADOR DANIEL solicita  a  dispensa da 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  228/2009.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  acatado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  da  Redação 
Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  228/2009.  Em  discussão  o  projeto. 
VEREADOR  VALDECIR se  coloca  contrário  ao  projeto,  já  que  não 
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entende  e  não  concorda  com  o  sistema  de  pontuação  do  referido 
projeto.  PRESIDENTE encerrada a discussão. Em segunda votação o 
Projeto de Lei n°. 228/2009, o qual foi aprovado, com um voto contrário 
do Vereador Valdecir.  VEREADORA MÁRCIA solicita o sobrestamento 
da segunda votação do Projeto de Lei n°. 245/2010 por um prazo de 
dez  dias,  conforme  consta  no  art.  183  do  Regimento  Interno. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  da  Vereadora 
Márcia, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura 
da Redação Final do Projeto de Lei n°. 04/2010, oriundo do Legislativo, 
que altera a Lei Municipal n°. 162/2003 e dá nova denominação para a 
via púbica no trecho que especifica.  VEREADOR DANIEL faz pedido 
de Vistas ao Projeto de Lei  n°. 04/2010, para análise do projeto e da 
Lei  que está sendo alterada.  PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 08/2010, oriundo 
do  Legislativo,  que  denomina  nome  de  rua:  “Madalena  Hau”.  Em 
discussão o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda votação o 
Projeto de Lei n°. 04/2010, o qual foi aprovado. 

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 20/2010, que requer cópia do processo licitatório que 
gerou a contratação de ônibus rodoviário para a utilização dos alunos 
universitários,  bem como cópia  da  ata  de  licitação  em vigência,  dos 
empenhos e notas dos pagamentos efetuados até o momento, além de 
um  relatório  de  quilometragem  diária  dos  veículos.  De  autoria  da 
Bancada  do  PP.  Em  discussão  o  Requerimento.  VEREADOR 
VALDECIR comenta que alguns alunos vieram até ele reclamar que os 
ônibus  não  vêm  fazendo  a  quilometragem  necessária.  VEREADOR 
MARCELO comenta que há alguns dias explodiu a turbina do ônibus 
que  faz  o  transporte  dos  alunos  para  Guaratuba.  Diz  que  o  que  os 
Vereadores  querem,  não  é  ter  esclarecimentos  com  a  parte  da 
Prefeitura, porque acredita que o Município deve estar pagando em dia, 
e sim saber se a empresa que ganhou a licitação está fazendo a sua 
parte.  VEREADORA  MÁRCIA comenta  que  gostaria  de  incluir  no 
Requerimento  a  situação  de  que  em  Joinville  o  ônibus  não  está 
parando no estacionamento apropriado para os ônibus universitários. A 
outra situação é que, pelo menos, um dos ônibus tem que ser adaptado 
para deficientes, já que existem dois alunos portadores de deficiência 
que  utilizam  o  transporte.  Diz  que  precisa-se  verificar  o  número  de 
motoristas,  para  que  o  mesmo motorista  que  faz  a  linha  no  período 
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matutino  não  faça  a  linha  do  noturno,  a  fim  de  evitar  acidentes. 
VEREADOR VALDECIR diz que aceita as inclusões que a Vereadora 
Márcia  sugeriu.  PRESIDENTE encerrada a  discussão.  Em votação o 
Requerimento n°. 20/2010 com as inclusões propostas pela Vereadora 
Márcia,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  que  à  Secretaria  da  Casa  que 
encaminhe à Comissão de Justiça o edital  da referida licitação,  para 
averiguar se houver alguma irregularidade. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°.  65/2010, que indica a manutenção da Rua 300, na Barra do Saí; 
Indicação  n°.  66/2010,  que  indica  à  OI-Telefonia  que  providencie  a 
manutenção do telefone público n°. 47 3443-3722, situado na Barra do 
Saí,  ambas  de  autoria  do  Vereador  Osni  Ocker;  e  da  Indicação  n°. 
67/2010,  que  indica  a  manutenção  da  Rua  Angelina  das  Dores 
Pedroso, no São José I, de autoria do Vereador José Maria Caldeira.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA  indica que o Executivo Municipal providencie 
a  manutenção  da  Rua  Alameda  dos  Prados,  lateral  da  Avenida  do 
Príncipe.  VEREADOR  MARCELO indica  que  o  Executivo  Municipal 
providencie o aterramento dos canos que estão expostos na Rua 600. 
VEREADOR  OSNI indica  que  o  Executivo  Municipal  providencie  a 
extensão de rede elétrica na Rua 860.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR solicita  que se oficie  o  Executivo  Municipal, 
através da Mesa Diretora,  para que determine ao setor  responsável, 
que  envie  a  esta  Casa  de  Leis  uma  resposta  clara  e  objetiva  ao 
Requerimento n°. 02/2010, no prazo máximo de 30 dias, conforme o 
inciso 16 do art. 68 da Lei Orgânica Municipal. Solicita, ainda, que se 
oficie o Porto de São Francisco do Sul, aos cuidados do Senhor Paulo 
Corsi,  solicitando  informações  sobre  os  estudos  hidrográficos,  que 
seriam contratados pelo Porto e executados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisa  Hidrográficas  do  Rio  de  Janeiro,  relativo  ao  ofício  n°. 
1054/2009, de 10 de novembro de 2009. Solicita, por fim, que se oficie 
a  Capitania  dos  Portos  de  São  Francisco  do  Sul,  com  cópia  ao 
Ministério Público Federal, solicitando a investigação sobre o início da 
dragagem  e  o  derrocamento  no  canal  de  acesso  ao  Porto  de  São 
Francisco do Sul,  sem as devidas licenças ambientais  de execução. 
PRESIDENTE solicita à Secretaria da Casa que envie os documentos 
com  a  máxima  urgência.  VEREADOR MARCELO comenta  sobre  a 
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indicação de manutenção de telefone público, feita pelo Vereador Osni. 
Diz que deveria ser feita uma indicação conjunta na Câmara para que se 
faça a manutenção de todos os telefones públicos do Município, porque a 
empresa de telefonia está tendo um grande descaso com o Município. 
Solicita que a Mesa Diretora autorize a Casa a fazer um novo ofício para a 
OI-Telefonia,  solicitando  que  se  façam  estas  devidas  manutenções. 
Parabeniza  os  fiscais  de  tributos,  que  tiveram  seu  projeto  aprovado. 
Solicita que se oficie, através da Mesa Diretora, o DEINFRA, Secretaria de 
Planejamento,  o Meio Ambiente e o CREA, solicitando esclarecimentos 
sobre a  documentação da galeria  feita  de pedra ardósia,  na Rua 620. 
VEREADOR  JEFERSON parabeniza  o  grupo  da  Terceira  Idade  que 
participou dos Jogos Abertos da Terceira Idade em Barra Velha. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h23min, 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, 17 de maio 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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