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ATA Nº. 58/10 DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 12 DE ABRIL DE 2010.

Aos doze dias do mês de abril de 2010, às 19h05min, sob a Presidência 
do Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 9ª 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°. 57/2010.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 57/2010, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADORA MÁRCIA solicita  a  inclusão  na  Pauta  da  entrada  do 
Projeto  de  Lei  n°.  250/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
Poder  Executivo  a  contratar  financiamento  junto  ao  Banco do  Brasil 
S.A., e dá outras providências. PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado com dois votos 
contrários,  dos  Vereadores  Marcelo  Tessaro  e  Valdecir  de  Souza. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
245/2010, oriundo do Executivo, que institui a Política de Saneamento 
Básico, e dá outras providências. PRESIDENTE solicita a dispensa da 
leitura do Projeto.  VEREADOR IZAQUE concorda com o Presidente e 
sugere que se faça a leitura da ementa e da exposição de motivos. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação o  requerimento  do  Vereador 
Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  da  ementa  e  da  exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  n°. 
245/2010.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões 
Permanentes, em regime ordinário. Solicita ao Secretário que proceda 
à  leitura  da Mensagem  Retificadora  nº.  21/2010  ao  Projeto  de  Lei 
Complementar nº 26/2010, que altera os anexos I, III,  IV e VI da Lei 
Municipal  n°.  155/03.  PRESIDENTE  sugere  que  se  faça  a  leitura 
apenas da ementa e da exposição de motivos da referida Mensagem. 
Coloca em deliberação o requerimento, o qual foi aprovado. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos 
da  Mensagem Retificadora  nº.  21/2010.  Após,  encaminha  a  referida 
Mensagem  Retificadora  às  Comissões  Permanentes,  em  regime 
ordinário, por se tratar de um Projeto de Lei Complementar. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n °. 05/2010, oriundo 
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do Legislativo,  que proíbe o  uso de pulseiras  coloridas no ambiente 
escolar e dá outras providências. Após, encaminha o referido Projeto 
de Lei  às  Comissões Permanentes,  em regime ordinário.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  250/2010. 
Coloca em deliberação a solicitação de regime de urgência ao referido 
Projeto, o qual foi aprovado. Após, encaminha o referido projeto de lei 
às Comissões Permanentes, em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Parecer 
Contrário ao Projeto de Lei n°. 216/2009, que cria o Fundo Municipal 
de  Melhoria  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Santa  Catarina  – 
FUMMPOM, e dá outras providências.  Em única discussão o Parecer. 
VEREADOR IZAQUE diz que as Comissões deram Parecer Contrário 
ao  Projeto,  porque  o  mesmo  é  inconstitucional. VEREADOR 
JEFERSON  lembra  que  o  Projeto  de  Lei  n°.  249/2010,  que  foi 
aprovado recentemente, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito 
especial  também  para  a  Segurança  Pública,  com  um  montante  de 
trinta  e  seis  mil  reais  anuais,  que  auxiliam  a  Rádio  Patrulha. 
VEREADOR  MARCELO diz  que  a  Segurança  Publica  é  dever  do 
Estado e não do Município, e que as despesas de aluguel do imóvel do 
Pelotão  já  são  pagas  pelo  Município.  PRESIDENTE encerra  a 
discussão.  Em  única  votação  o   Parecer  n°.  11/2010  Contrário  ao 
Projeto de Lei n°. 216/2009, o qual foi aprovado. Justifica a ausência 
do  Vereador  Joarez,  Presidente  da  Casa,  que  está  representando o 
Poder  Legislativo  em  Florianópolis.  VEREADORA  MÁRCIA solicita 
dispensa  da  leitura  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.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da 
Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos do Projeto de 
Lei  Complementar  n°.  01/2010.  Em  primeira  discussão  o  Projeto. 
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei 
Complementar n°. 01/2010, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura do Projeto de Resolução n°. 01/2010, que dispõe 
sobre  a  Estrutura  Administrativa  e  o  Plano  de  Carreira  do  Poder 
Legislativo do município de Itapoá/SC, e dá outras providências.  Em 
única discussão o Projeto.  VEREADOR MARCELO diz que o projeto 
visa apenas regulamentar a situação da Câmara, já que os cargos que 
tratam do efetivo já foram nomeados. Encerrada a discussão. Em única 
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votação  o  Projeto  de  Resolução  n°.  01/2010,  o  qual  foi  aprovado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Redação  Final  do 
Projeto  de  Lei  n°.  242/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
Poder  Executivo  Municipal  a  contratar  oficineiras  por  tempo 
determinado,  e  dá  outras  providências.  Em  segunda  discussão  a 
Redação Final do Projeto de Lei. Encerrada a discussão. Em segunda 
votação a Redação Final  do  Projeto de Lei n°.  242/2010, a qual foi 
aprovada.

4. INDICAÇÃO :
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°. 52/2010, que indica a manutenção da Rua João Maria Vianei, no 
Balneário Brasília, entre as Ruas 640 e 650, de autoria do Vereador 
Osni  Ocker;  e  Indicação  n°.  53/2010,  que  indica  a  manutenção  da 
passarela  entre  as  Ruas  Miguel  Galhardi  e  Leopoldo  Springer,  de 
autoria do Vereador Osni Ocker.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal  use algum 
critério imparcial para fazer o ensaibramento das ruas do Município.

6. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de 
Pesar n°. 02/2010, que manifesta pesar pelo falecimento de Odiberto 
da Silva Barros, conhecido como Beto Taxista. De autoria do Vereador 
Jeferson  Rubens  Garcia.  Em  discussão  a  Moção.  VEREADOR 
JEFERSON deixa a Moção à disposição de todos os Vereadores que 
queiram assiná-la.  PRESIDENTE  encerrada a discussão. Em votação 
a Moção n°. 02/2010, a qual foi aprovada.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON  comenta que está  preocupado,  porque ainda 
não houve nenhuma propaganda da Festa das Nações desse ano. Diz 
que não é fácil fazer um evento desses. Comenta que para se manter a 
tradição  da  Festa  das  Nações,  tem  que  ter  um  bom  planejamento. 
VEREADOR DANIEL comenta que a Festa das Nações já é tradicional no 
Município  e  que  não  se  pode  correr  o  risco  de  perdê-la.  Diz  que  o 
Executivo  Municipal  deve  colaborar  com essa  Festa,  para  incluí-lá  no 
calendário estadual. Sugere que se oficie o Executivo para saber o seu 
posicionamento a respeito da Festa. VEREADORA MÁRCIA diz que já foi 
solicitado  ao  Manoel  Mendonça  (Secretário  da  Secretaria  Regional  de 
Desenvolvimento de Joinville) R$ 40.000,00 (quarenta mil  reais) para a 
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Festa,  mas  que  não  houve  nenhuma  resposta  da  SDR.  VEREADOR 
DANIEL diz que o PMDB vai acionar o sr. Manoel Mendonça para que ele 
dê um posicionamento a esse respeito.  VEREADOR IZAQUE diz que o 
Poder Executivo, de uma forma ou de outra, sempre colaborou para que a 
Festa das Nações fosse realizada. Diz que a Festa das Nações, apesar de 
ser  uma  festa  oportuna,  não  caracteriza  a  cultura  típica  de  Itapoá. 
VEREADOR DANIEL diz que vê a Festa como um investimento pelo fato 
de  Itapoá  ser  um  Município  com  vocação  turística  e  a  Festa  ser  um 
incentivo para que o turista venha para cá fora de temporada. Diz que 
ficou bastante contente pelo o Projeto de Lei n°. 250/2010, que trata do 
financiamento  de  maquinários,  ter  entrado  na  Casa.  Sugere  que  as 
Comissões  façam uma emenda alterando o  valor  de  R$  750.000,00 
(setecentos e cinquenta mil reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais),  já  que com o valor  original  do projeto provavelmente só dará 
para comprar uma patrola, uma retro-escavadeira e um caminhão, e o 
ideal  seria,  pelo  menos,  o  Município  contar  com  mais  duas  retro-
escavadeiras, dois caminhões e uma patrola.  VEREADOR MARCELO 
solicita que se oficie o Executivo Municipal, solicitando cópia do convênio 
firmado  pelo  Executivo  com o  Governo  do  Estado  para  a  compra  do 
imóvel  para  a  sede  da  Prefeitura.  Diz  que  ele  e  o  Vereador  Valdecir 
votaram contra a entrada do Projeto n°. 250/2010 na pauta para respeitar 
o  Regimento  Interno.  Parabeniza  o  Executivo  pelo  ensaibramento  das 
ruas, mas diz que não existe um critério para o ensaibramento, já que 
algumas ruas foram deixadas para traz sem ensaibramento.  Diz que é 
quase redundante oficiar o Executivo sobre a Festa das Nações, porque o 
Chefe do Poder  Executivo  já  declarou que não patrocina e  não apoia 
Festa com fins lucrativos. Diz também que em 2009 solicitou ao Geraldo 
Weber, Presidente da Comissão da Festa das Nações, uma prestação de 
contas da Festa e até agora não foi atendido. Diz que, pela quantidade de 
nomeações  que  chegaram  por  Decreto  do  Executivo,  o  orçamento 
municipal deve estar muito bom. Diz que, em quatro meses, a Andrade 
Gutierrez  depositou  mais  setecentos  e  setenta  mil  reais  na  conta  do 
Executivo. VEREADOR CALDEIRA diz que já houve, no Município, boas 
festas  que  não  deram continuidade.  Convida  todos  a  participarem,  no 
próximo dia 15, no Hotel Nil's, da troca de diretoria da CDL, que é uma 
associação  que  tem  participação  importante  no  comércio  de  Itapoá. 
Comenta que muitas pessoas prestigiaram o jogo do Beira Rio no campo 
de  Itapema,  no  último final  de  semana.  Diz  que  no  domingo houve a 
abertura do Campeonato Municipal e que sentiu falta da imprensa nessa 
abertura. PRESIDENTE parabeniza o Vereador Caldeira por representar o 
Município na Copa Norte. VEREADOR JEFERSON transmite o convite da 
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comunidade Nossa Senhora do Bom Parto à Festa em Homenagem à 
Padroeira da Capela, que acontecerá no próximo domingo.

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h50min, 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, 12 de abril 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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