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ATA Nº 56/10 DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 29 DE MARÇO DE 2010.

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2010, às 19h06min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
7ª 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°.  55/2010.  VEREADOR 
MARCELO solicita que se inclua sua votação nominal referente ao Projeto 
de Lei n°. 248/2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir 
imóvel  por  desapropriação  amigável  ou  judicial,  e  dá  outras 
providências. PRESIDENTE sobresta  a  discussão  da  Ata,  para  sua 
correção.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE sugere que seja lido apenas a ementa dos Projetos que 
estão entrando na Casa.  VEREADOR IZAQUE solicita  que,  além da 
ementa, seja lida a exposição de motivos dos Projetos.  PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereados Izaque, o qual foi 
aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa e da 
exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  nº.  247/2010,  oriundo  do 
Executivo, que autoriza o ingresso do município de Itapoá no consórcio 
público  denominado  de  Agência  Reguladora  Intermunicipal  de 
Saneamento  (ARIS),  e  dá  outras  providências.  Após,  encaminha  o 
referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em  regime  de 
urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa e da 
exposição  de  motivos  do  Projeto  de  Lei  n°.  249/2010,  oriundo  do 
Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional 
especial.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões 
Permanentes,  em  regime  de  urgência.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos do Projeto de 
Lei  Complementar n°.  026/2010, oriundo do Executivo,  que altera os 
anexos I, III, IV e VI da Lei Municipal n°. 155/03, ampliando o número 
de vagas e criando novos cargos. Após, encaminha o referido projeto 
de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em regime  ordinário.  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura da ementa e da exposição de motivos 
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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.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  à 
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, em regime ordinário. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Proposta de Emenda à 
Lei  Orgânica  Municipal  n°.  01/2010,  oriunda  do  Legislativo,  que 
modifica,  acrescenta  e  suprime  dispositivos  da  Lei  Orgânica  do 
município  de  Itapoá-SC,  nos  termos  da  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina. Após, encaminha 
o referido projeto de lei à Comissão de Legislação Justiça e Redação 
Final, em regime ordinário.

3.ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n°. 01/2010, que modifica o anexo I do Projeto de Lei n°. 
242/2010,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar 
oficineiras por tempo determinado, e dá outras providências. Em única 
discussão  a  Emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda  Modificativa  n°.01/2010,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar n°. 
01/2010, que  dispõe sobre a remuneração dos servidores do Poder 
Legislativo  do  município  de  Itapoá  (SC),  e  dá  outras  providências. 
VEREADOR  MARCELO solicita  o  sobrestamento  da  discussão  do 
Projeto de Lei Complementar n°. 01/2010 e 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,  para  melhor  análise  e  discussão  pelas  Comissões 
Permanentes. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do 
Vereador  Marcelo,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  02/2010,  que   declara  de 
utilidade pública o Grupo de Salvamento Aquático de Itapoá – GSAI. 
Em segunda discussão o Projeto. Encerrada a discussão. Em segunda 
votação o  Projeto de Lei n°. 02/2010, o qual foi aprovado. 

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao Secretário  que proceda à leitura da Moção 
n°. 01/2010,  que manifesta pesar pelo falecimento do Senhor Edson 
de Castro Borsato. De autoria do Vereador Osni Ocker. Em discussão 
a Moção. VEREADOR OSNI convida os Vereadores para assinarem a 
Moção. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação a Moção n°. 
01/2010, a qual foi aprovada por unanimidade. 
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5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL indica ao Executivo Municipal que  providencie o 
ensaibramento na rua em frente ao Clube de Idosos Maria Isabel, no 
bairro Itapema do Norte. Indica que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente, viabilize uma ciclovia em toda a extensão da 
Avenida Celso Ramos. Indica que  o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente,  faça cumprir  a lei  que obriga os proprietários 
de imóveis aonde há via pavimentada, a providenciar a calçada em um 
padrão  cedido  pela  Prefeitura.  VEREADOR  IZAQUE indica  que  o 
Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria  competente  proceda  a 
fiscalização  e  o  embargo  de  construções  e  estruturas  metálicas 
abandonadas na Avenida André Rodrigues de Freitas.  VEREADORA 
MÁRCIA indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria 
competente, providencie a retirada de lixeiras dos pontos de ônibus do 
Município, em especial do ponto de ônibus da Avenida Brasil, próximo 
à  Rádio  99,9  FM.  VEREADOR  JEFERSON indica  ao  Executivo 
Municipal  que providencie a abertura das ruas 1.050, 1.060 e 1.070, 
localizadas entre as ruas Luiz Bosso e Gilmar Pedro Olkoski. Indica ao 
Executivo  Municipal,  que  providencie  o  ensaibramento  da  rua 
transversal João Cruz de Souza, antiga Beija Flor, que fica entre a Rua 
do Peixe e a Rua da Graça.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA solicita que se oficie o Deinfra solicitando que o 
trabalho de asfaltamento da SC-415 seja feito partindo da Zona Urbana 
em direção à Zona Rural.  VEREADOR IZAQUE comenta que a Justiça 
brasileira fez um bom trabalho no caso Nardoni. Diz que a visita feita ao 
Superintendente  do  Banco  do  Brasil  começou  a  trazer  resultados. 
Comenta  que  os  móveis  da  agência  estão  sendo  substituídos,  que  a 
agência está com pintura nova e aparentemente com ar condicionados 
novos. Faz a leitura do Artigo “Fazer e criticar ” escrito por Marcelo Harger, 
que foi publicado no Jornal  A Notícia na última sexta-feira.  VEREADOR 
MARCELO  solicita  que  se  oficie  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente 
encaminhando cópia do ofício recebido do Superintendente Estadual do 
IBAMA que relata que não há nenhum pedido ao Ibama de Santa Catarina 
para a liberação da dragagem do Rio Sai Mirim.  VEREADOR DANIEL 
sugere que se encaminhe cópia  desse ofício  ao Gabinete  do Prefeito. 
VEREADOR  MARCELO solicita  que  se  encaminhe  ofício  para  a 
Engenharia  do  Executivo,  solicitando  informações  acerca  da 
documentação  referente  à  Galeria  da  rua  620.  Comenta  que  teve  a 
informação  de  que  logo  chegarão  maquinários  novos  ao  Município. 
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Parabeniza o Secretário de Obras por ter estado junto com os Vereadores 
na luta pela compra de maquinários novos. Comenta que o convênio da 
captação do óleo de cozinha em parceria com as escolas do Município foi 
assinado com uma empresa de Joinville. Menciona que visitou a SC 415, 
a  qual  está  intransitável.  PRESIDENTE solicita  ao  Presidente  das 
Comissões  que  oficie  o  responsável  pela  Empresa  Fortunato, 
convocando-o  para  uma  reunião  para  dar  explicações  acerca  da 
construção  da  SC-415.  Comenta  sobre  o  Decreto  Municipal  que 
desapropria a Rua José Alves. Diz que deve-se fazer uma reunião com a 
comunidade da região, para verificar se eles estão satisfeitos com essa 
desapropriação. Comenta sobre o Projeto de Lei n°. 237/2009, que dispõe 
sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo urbano do município de 
Itapoá e dá outras providências. Diz que deve-se começar o trabalho no 
referido  projeto.  Diz  que  deve-se  fazer  um  projeto  que  trate 
especificamente  da  Zona  retro  portuária,  afim  de  evitar  que  se  faça 
construções  em  qualquer  área,  para  não  prejudicar  o  meio  ambiente. 
VEREADOR DANIEL comenta que existem várias negociações dentro da 
área  retro  portuária,  mas  que  não  começou  a  discussão  do  plano  de 
intervenção  da  referida  área.  Diz  que  esteve  junto  com  o  Vereador 
Jeferson fazendo contatos com os Deputados do PMDB e que tiveram 
boas  notícias  para  Itapoá.  Diz  que  o  PMDB  já  tem  um  candidato  ao 
Governo  do  Estado,  que  é  o  Pinho  Moreira,  o  qual  já  foi  Prefeito  de 
Criciúma,  Vice-Governador  e  Deputado  Constituinte.  VEREADOR 
JEFERSON comenta  que  o  jornal  A Noticia  fez  uma matéria  de  duas 
páginas referente ao Porto de Itapoá. Diz que a lei proíbe o tráfego de 
caminhões com containers pelo Município.  VEREADOR MARCELO diz 
que existe uma autorização para que os caminhões transitem pela área 
urbana  do  Município  à  caminho  da  construção  do  Porto,  e  que  a 
preocupação  dos  Vereadores  é  que  essa  autorização  se  estenda  aos 
caminhões com containers.  Diz que é otimista quanto as obras da SC-
415. VEREADOR DANIEL diz que acredita que a obra não será finalizada 
no prazo e que por esse motivo os caminhões de containers irão trafegar 
pelo  Município.  Sugere  que  no  mesmo  dia  que  o  representante  da 
Fortunato estiver presente na Casa, esteja também algum representante 
do  Deinfra,  para  que  os  dois  assumam  o  compromisso  para  maior 
agilidade  da  obra  da  SC-415.  VEREADOR  JEFERSON diz  que  o 
Engenheiro da Fortunato se colocou à disposição. PRESIDENTE diz que 
a F- Andreis já tem um pedido de licença pra fazer travessia de containers. 
Diz  que  precisa-se  fazer  pressão  porque  no  próximo  ano  mudará  o 
Governador e não se sabe se o mesmo irá querer terminar a Rodovia. 
Solicita que o Presidente das Comissões elabore um ofício marcando uma 
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reunião com o Presidente do Porto. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h20min, 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, 29 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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