
ATA Nº. 22/2018 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

(x) CLJRF      (x) CESA       (x) COF      (x) COSP

Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2018, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 09h03min, o membro da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação  Final:  Thomaz  William  Palma  Sohn(Presidente),  Jeferson  Rubens  Garcia(Vice-
Presidente)  e  Ezequiel  de Andrade(Membro);  Comissão de Orçamento  e  Finanças:  Geraldo
Rene  B.  Weber(Presidente),  Ezequiel  de  Andrade(Vice-Presidente)  e  José  Maria
Caldeira(Membro);  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência:  Jeferson  Rubens
Garcia(Presidente) e Geraldo Rene B. Weber(Vice-Presidente); Comissão de Obras e Serviços
Públicos:  Ezequiel  de  Andrade(Presidente),  Geraldo  Rene  B.  Weber(Vice-Presidente)  e
Jeferson Rubens Garcia(Membro), sob a presidência do Vereador Thomaz William P. Sohn.
PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  Ata  Extraordinária  nº  19/2018,  a  qual  foi
aprovada.  PRESIDENTE, solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de
Lei  n°  28/2018,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações parciais de dotações, após a leitura, PRESIDENTE, convida para
participar  da  mesa  a  Secretária  de  Educação  e  a  Presidente  do  Conselho  Municipal  de
Educação,  Presidente,  coloca em discussão o projeto,  o  qual  contou com a participação da
Secretária de Educação Senhora  Luiza Montalvão de Oliveira e  da Presidente do Conselho
Municipal  de  Educação Senhora  Lana Roselia  Quadros  Bevilaqua,  após  as  discussões.  Em
votação, o Projeto de Lei nº 28/2018, o qual foi aprovado pelas Comissões, de Legislação,
Justiça e Redação Final, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Orçamento e
Finanças e Comissão de Educação, Saúde e Assistência.  PRESIDENTE, convida o Senhor
Dionisio Tesluk Gestor da Escola Municipal Alberto Speck, para fazer parte da Mesa junto da
Secretária de Educação e da Presidente do Conselho Municipal de Educação, para tratarem das
turmas multisseriada da referida escola. Vereador Edson, questiona a Secretária quais sobre as
turmas  multisseriadas  e  a  falta  de  alimentação  na  Escola  Alberto  Speck.  Secretária  Luiza,
salienta que já houve uma visita técnica na escola, antes mesmo de terem recebido o ofício do
Poder Legislativo para se fazerem presentes na reunião, e salienta que no ano de 2017 a escola
obteve 174 matriculas e no curso do ano mais de 70 alunos solicitaram transferências para
outras escolas, situação esta que que causa instabilidade no número de crianças em sala de aula,
salienta ainda que a turma bisseriada entre o 2º e o 3º ano já foram resolvidos, porem ainda
continuam com o 4º e o 5º ano sendo bisseriada. Salienta que tal decisão foi respaldada por uma
equipe técnica de pedagogos e não por uma situação da Secretária. Salienta ainda que não falta
a  merenda  escolar  para  os  alunos  da  escola  e  que  a  Secretaria  sempre  esta  auxiliando  os
gestores escolar de igual para igual. Dionisio, salienta que com o crescimento da comunidade
do Saí Mirim o crescimento por procuras de vagas vem crescendo gradativamente,  e que a
Escola Alberto Speck deve ser olhada de maneira diferenciada por se tratar de uma escola rural,
na oportunidade o Gestor salienta que o professor Jelson se encontra no Pronto Atendimento do
Município, por questões de estresse do trabalho e salienta que a professora Andréia também
esta sofrendo por estresse do serviço, salienta ainda que nunca viu uma faculdade ensinar um
professor  a  dar  aula  para  turmas  bisseriadas  e  que  acha  um  retrocesso  que  aja  turmas
multisseriadas e bisseriadas. Presidente do Conselho Senhora Lana, salienta que o conselho foi
informado da situação no dia 22 de janeiro do corrente ano, e para população foi informado que
não houve  manifestação do conselho e salienta que tem uma equipe averiguando a situação,
neste tempo varias mães e pais de alunos da escola procuraram o conselho querendo que o
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mesmo  tomasse  providências  sobre  o  assunto.  Procurador  Jurídico  do  Legislativo  Senhor
Francisco,  salienta  que  a  reunião  das  Comissões  Permanentes  são  reuniões  para  tratar  que
matérias técnicas de projetos e não de assuntos que não estão em pauta, na ocasião salientou
que a Secretária passou informações técnicas sobre o assunto de turmas bisseriadas e questiona
o Gestor senhor Dionisio quanto a formação de Gestor. Dioniso, salienta que mesmo antes de
ter que concorrer a eleição para ser gestor da escola, já foi Diretor, e esta fazendo o Curso de
Gestores conforme determina o Edital. Vereador Stoklosa, questiona a Secretária quantos alunos
são necessários para desagrupar a 4ª e a 5ª serie, a qual respondeu que somente os 6 alunos da
4ª serie não são suficientes para o desmembramento e salienta a importância do desdobramento
por conta da diferença de idade conforme o Gestor Dionisio elencou. Vereador Jeferson salienta
que  existe  o  Parecer  Técnico  já  apresentado  pela  Secretária  e  que  os  vereadores  como
representantes do povo devem trazer para os debates para dentro do legislativo para que possam
juntos achar um caminho e uma solução para que a população não fique no prejuízo. Secretário
da Fazenda Senhor Joaquim Custódio Junior, o qual salienta que a tempos esse impasse vem
acontecendo na Escola Municipal Alberto Speck, e salienta que no ponto de vista financeiro
não é viável manter a escola aberta, salientando que no ponto de vista financeiro é inviável, e
salienta sobre a importância da interação entre os alunos, e o mesmo salienta que acha injusto
com os demais professores, e acha estranho que o assunto esteja sendo discutido na Casa de
Leis, tendo tantos outras situações mais importantes no âmbito municipal a serem discutidos.
Vereador Edson, salienta que foi aprovado um projeto de área de Educação, e salienta que na
reunião das comissões é o único horário para que a população tenha o espaço para se manifestar
e questiona qual foi a data que foi emitido o Parecer técnico polo corpo técnico da secretaria.
Secretária salienta que o parecer técnico foi emitido no dia 19 de dezembro de 2017 devido essa
demanda  já  vir  acontecendo  deis  do  meio  do  ano  passado.  Edson  salienta  que  em outros
municípios  já  houve  tentativas  de  agrupamento  de  turmas  multisseriadas  e  que  não
funcionaram, e solicita a Secretária que procure outros meios para que possa desmembras as
turmas.  Yurich  representando  Sindicato  dos  Servidores  Públicos,  o  qual  salientou  que  é
professor,  e poderia ficar discutindo o dia todo sobre o assunto,  e salienta que conforme o
Secretário  Carlito  afirmou  essa  questão  é  financeira,  e  não  técnica,  salientando  que  é  um
retrocesso  a  turma multisseriada,  e  faz  um apelo  para  a  Secretária  que  reveja  tal  situação.
Marcia Regina E. Soares, salienta que a comunidade Saí Mirim é uma comunidade antiga no
município  e  os  professores  que  la  atuam  são  todos  excelentes  profissionais  e  de  ótima
formação, e salienta que a luta para manter a escola localizada no Saí Mirim aberta, vem de
muito tempo, e salienta que a Secretária conhecendo o histórico da escola do Saí Mirim foin a
primeira em rebater para que não fosse fechada a citada escoca, e salienta que não deve ser feito
queda de braço entre os pares e sim se juntar para levar mais alunos para quela escola, e salienta
que todos devem lutar para trazer mais qualidade para educação do município, e salienta que
estão lutando para que a escola da localidade seja modelo para as demais, e salienta que hoje
estão sendo construída cinco escolas no município para tentar ajudar a comunidade. Vereador
Geraldo, solicita a todos os presentes que lutem juntos para que venha ser sanado este problema
hora  levantado. Vereador  Geraldo  assume  a  Presidência  da  Reunião.  PRESIDENTE,
convida o Engenheiro Técnico Senhor Rafael Andri Cristin, para fazer parte da Mesa,   para
sanar duvidas referentes o Contrato firmado entre o Município e a Empresa prestadora de
serviços Itapoá Saneamento, Engenheiro Rafael, salienta que atua como coordenador de
de fiscalização da ARIS. Vereador  Caldeira,  salientá  que houve um problema quando a
empresa prestadora de serviços inaugurou a nova ETA e desativou a antiga, e houveram
faltas de águas. Rafael, salienta que tal problema é de conhecimento da agencia mais são
casos  isolados  que  serão  resolvido.  Vereadora  Janayna,  salienta  que  na  inauguração  da
nova ETA foi repassado que o problema de falta de água estaria resolvido, porem até o
momento  ainda  o  município  esta  sofrendo  com  a  situação  e  salienta  que  se  existe  a
possibilidade  de  utilização  de  100%  da  capacidade  deveria  ser  utilizada.  Vereador
Caldeira  solicita  a  prorrogação  do  prazo  da  presente  reunião  a  qual  foi  acatada.
Engenheiro  Rafael,  salienta  que  as  fiscalizações  são  feitas  no  contrato,  condições  de
operação  e  manutenção  do  sistema  e  capacidade  versos  de  manda,  salienta  que  foi
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realizada  a  vistoria  de  condições  de  manutenção,  daqui  aproximadamente  estarão
realizando  a  vistoria  no  contrato  de  concessão  e  no  segundo  semestre  será  feita  a
fiscalização  se  o  sistema  consegue  atender  as  demandas  impostas,  salienta  que  os
relatórios são publicados no site da ARIS, uma cópia vai para a prestadora de serviço e
outa para o município pelo link: www.aris.sc.gov.br. Vereador Caldeira, questiona sobre a
extensão da rede de água, onde a empresa implanta no máximo 12 metros, sendo que se o
munícipe necessitar de mais terá que arcar do próprio bolso um valor relevante, e salienta
que  no  contrato  só  fala  sobre  o  plano  de  espanação  de  rede  e  não  do  quantitativo,  e
questiona  a  possível  alteração  do  contrato.  Engenheiro  Rafael,  salienta  que  tera  uma
reunião com a empresa onde a mesma estará apresentando um estudo de revisão tarifaria,
e  salienta  que  conversou  com o  economista  da  agencia  que  será  discutido  a  tabela  de
serviços que é onde estão os custos desses serviços que são oferecidos como religação,
expansão etc. Salienta que a ARIS tem uma Resolução que é a nº 01/2011, que um dos
artigos  que  ela  trata  é  sobre  as  responsabilidades  da  prestadora  de  serviço  como
ampliações até 20 metros, sendo que se for superior a isso cabe ao usuário arcar com o
custo. Vereador Caldeira salienta que no contrato diz que a concessionaria é a responsável
pela expansão diferente do que diz a resolução da ARIS. Vereador Jeferson salienta que os
antigos loteamentos do município não aviam infra estrutura como exemplo o Loteamento
Volta ao Mundo, que na terceira ou quarta quadra começam a se instalar as casas e esta
extensão  se  torna  muito  cara  devido  a  metragem  pois  a  concessionaria  realiza  a
implantação somente de 12 metros, e salienta que quando a concessão era do município
era realizada a extensão de rede em parceria com os munícipes onde o executivo dava a
mão de obra para implantação e os munícipes doavam os tubos, neste sentido deveria ser
revisto  a  situação para  reverter  para  o bem dos  munícipes.  Vereador  Caldeira  realiza  a
leitura  do  artigo  12  do  Contrato  e  salienta  que  a  Resolução  da  ARIS,  prejudicou  os
moradores  pois  tem residências  que  ficam a  aproximadamente  800  metros  ficando  um
custo exorbitante para o contribuinte arcar. Engenheiro Rafael, salienta que pelo que foi
repassado a ele a empresa hoje tenta facilitar o pagamento financiando em até 36 vezes.
Vereador  Caldeira  salienta  que no máximo a  empresa  parcela  em 6  vezes.   Engenheira
Rafael salienta que é importante que essas informações são importantes chegar até a ARIS
por meio da ouvidoria  que pode ser  realizada pelo site  ou por  meio do 0800,  Vereador
Jeferson  solicita  que  seja  encaminhada  a  presente  Ata  para  o  conhecimento  da  ARIS.
Munícipe Gislaine da Localidade Volta ao Mundo, salienta que a empresa não realiza o
parcelamento superior a 6 meses e o custo é exorbitante e ainda a rede terá que ser doada
para a  empresa sendo que a  mesma irá  desfrutar  da rede para novas ligações de outras
residências.  Vereador  Jeferson  salienta  que  existem  varias  áreas  de  matas  ainda  no
município  onde  vários  deste  lotes  não  serão  utilizados  pelos  proprietários.  Engenheiro
Rafael salienta que a empresa hoje esta fazendo o que esta dentro do contrato.    Servidor
Rafael  Eduardo de  Oliveira,  salienta  que  a  regulamentação da  ARIS,  que  está  trazendo
este  transtorno  para  o  município  e  solicita  ao  Engenheiro  Rafael  que  leve  ao  demais
dirigentes da ARIS, a possível alteração da resolução e/ou alteração do Contrato, Vereador
Caldeira  salienta  que  a  empresa  pode  realizar  as  implantações  pois  no  contrato  esta
especifico a expansão de rede. Engenheiro Rafael salienta que uma possível negociação de
mais  parcelas  entre  a  empresa  e  os  munícipes  poderia  amenizar  a  situação.  Servidor
Rafael  salienta  que a  empresa hoje esta  fazendo cobranças  de duas  taxas  em um único
hidrometro  somente  por  ter  uma  edicula  nos  fundos  do  terreno,  e  questiona  sobre  a
devolução da área da antiga ETA para o município, sendo que o preso para devolução já se
esgotou. Engenheiro Rafael, solicita que seja denunciado a questão da cobrança dupla dos
hidrômetros, e salienta quanto a área que a empresa solicitou um parecer da ARIS  para
que  a  empresa  possa  dar  andamento  na  devolução  para  o  município.  Claudio  Correa
Gomes  munícipe,  salienta  que  também e  de  responsabilidade  do  município  o  custo  da
implantação da rede. Engenheiro Rafael salienta a importância de avaliar a infra estrutura
da  área  antes  de  comprar  o  terreno.  Vereador  Jeferson,  questiona  se  existe  algo
formalizado pela empresa a Agência Regulamentadora ARIS, de quando será iniciada as
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obras de implantação de rede de esgoto e do sistema de tratamento.  Engenheiro Rafael
salienta que possivelmente na próxima reunião entre a empresa e a ARIS, será apresentada
formalmente as datas de inicio das obras, porem informalmente o engenheiro relata que
em junho do corrente ano a empresa estará entregando o Estudo de Impacto Ambiental, o
inicio das obras etão previstos para o inicio de janeiro de 2019 e a operação iniciara no
final  de  2019.   PRESIDENTE,  não  tendo  mais  nada  a  tratar,  encerrou  a  reunião  às
10h46min, da qual foi lavrada a ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por
mim, Rafael Eduardo de Oliveira, Diretor Legislativo e secretário designado para o ato, e
demais vereadores. Itapoá, 15 de maio de 2018.                                         
                                                      

COMISSÃO DE  LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 
 Thomaz W. Palma Sohn               Jeferson Rubens Garcia                Ezequiel de Andrade
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  [assinado digitalmente]                     [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente] 
                           
                                 COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

                                         
                                                                  
  Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade           José Maria Caldeira           
                 Presidente                               Vice-Presidente                           Membro      
        [assinado digitalmente]              [assinado digitalmente]        [assinado digitalmente]  
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 Jeferson Rubens Garcia                                                                   Geraldo R. Behlau Weber
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   [assinado digitalmente]                                                                          [assinado digitalmente]

                             COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                                                                                                    
Ezequiel de Andrade               Geraldo R. Behlau Weber                 Jeferson Rubens Garcia
        Presidente                                   Vice-Presidente                                        Membro
[assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]                       [assinado digitalmente]

Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo

                                                          [assinado digitalmente] 

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es),  em conformidade com o art.  45, §3º e §4º,  da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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