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Diário da Câmara
Sessão Ordinária do dia 2 de abril de 2018.
Segunda-feira

PEQUENO EXPEDIENTE
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO PODER EXECUTIVO
OFÍCIO SEI N°1657577/2018 - SEGOV.NAD - Em resposta ao Ofício n°0198/2018/CVJ/DSL, contendo
06 Indicações de autoria do Vereador Adilson Girardi.
OFÍCIO SEI N°1653814/2018 - SEGOV.NAD - Em resposta ao Ofício n°0197/2018/CVJ/DSL, contendo
10 Indicações de autoria do Vereador Rodrigo Coelho.
OFÍCIO SEI N°1653797/2018 - SEGOV.NAD - Em resposta ao Ofício n°0196/2018/CVJ/DSL, contendo
11 Indicações de autoria do Vereador Richard Harrison.
Ofício SEI n° 1650709/2018 - SEGOV.NAD - Ofício em resposta à Moção n° 7/2018, de autoria do
Vereador James Schroeder.
OFÍCIO SEI N°1653780/2018 - SEGOV.NAD - Em resposta ao Ofício n°0195/2018/CVJ/DSL, contendo
18 Indicações de autoria do Vereador Pelé.
Ofício n° 15/2018-SAMA/NAD - Ofício encaminhando os balancetes contábeis referente ao mês de
fevereiro de 2018.
Ofício n° 0040/2018/SEGOV - Ofício em resposta ao Pedido de Informação n° 06/2018, de autoria do
Vereador Wilson Paraíba.
Ofício n° 39/2018/SEGOV - Ofício em resposta ao Pedido de Informação n° 05/2018, de autoria do
Vereador Wilson Paraíba.
Ofício n° 026/2018/SAMA/UPP - Ofício em resposta à Indicação n° 16957/2017, de autoria do Vereador
Richard Harrison.
Ofício n° 032/2018/GP - Ofício comunicando o comparecimento do Senhor Prefeito à Câmara de
Vereadores, no dia 02/04/2018, às 13h30, para apresentar o Relatório de Gestão relativo ao ano de
2017, da Prefeitura de Joinville, conforme inciso XXX, do art. 68, da Lei Orgânica.
Ofício n° 032/18-GP - Ofício encaminhando o Relatório de Gestão relativo ao ano de 2017, da
Prefeitura Municipal de Joinville.
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS
Ofício n° 357/2018/GUF - Ofício encaminhando os balancetes contábeis referente ao mês de fevereiro
de 2018. - IPREVILLE
Ofício n° 749/2018/GP-DGI - Ofício em resposta à Moção n° 31/2018, de autoria do Vereador Rodrigo
Coelho. - Gabinete da Presidência da REpública
PROJETOS DO LEGISLATIVO
Emenda Modificativa 2/2018 ao Projeto de Lei Complementar - 123/2017 - Rodrigo Coelho - PSB Altera o anexo VI, do Quadro de Usos Admitidos (Tabela 6 de 7), do Projeto de Lei Complementar nº
123/2017, para alterar observação constante do referido quadro.
Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2018 - Rodrigo Fachini - PMDB, Fábio Dalonso - PSD, Ninfo König PSB, Pelé - PR, Natanael Jordão - PSDB - Aprova as Contas (Balanço Consolidado) do exercício de
2014 do Município de Joinville.
Emenda Modificativa 4/2018 ao Projeto de Lei Complementar - 122/2017 - Odir Nunes - PSDB Emenda Modificativa e Aditiva do Projeto de Lei Complementar 122/2017.
Projeto de Lei Complementar nº 17/2018 - Wilson Paraiba - PSB - Dispõe sobre a obrigatoriedade,
quando da implantação de novos pontos de iluminação nas vias e logradouros públicos municipais, de
empregar lâmpadas cujo funcionamento seja com base na utilização da energia solar.
Projeto de Lei Ordinária nº 54/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Cria o programa de conservação e uso
racional da água nas edificações públicas e privadas do município de Joinville/SC.
Projeto de Lei Ordinária nº 55/2018 - Lioilson Corrêa - PSC - Dispõe sobre a criação do Programa
Tempo de Despertar no Município de Joinville, e dá outras providências.
LISTA DE CONVIDADOS
Não há convidados.

HORÁRIO DESTINADO AOS PARTIDOS POLÍTICOS
(Art. 126, do Regimento Interno)
PR - 6 min
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PSC - 6 min
PSD - 3 min
PSDB - 6 min
PDT - 3 min
PROS - 3 min
PMDB - 15 min
SD - 6 min
PSB - 9 min

GRANDE EXPEDIENTE
PAUTA REGIMENTAL
Projeto Lei Ordinária - 26/2018 - DE AUTORIA DO VEREADOR ADILSON GIRARDI - SD: Dispõe sobre
a obrigatoriedade de postos de combustiveis de Joinville informar aos consumidores se a gasolina
comercializada é formulada ou refinada, e dá outras providências. PARECER CONTRÁRIO QUANTO A
LEGALIDADE DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.
Projeto Lei Ordinária - 15/2017 - DE AUTORIA DA VEREADORA TÂNIA LARSON - SD: Dispõe sobre a
obrigatoriedade de publicação na internet, com atualização semanal, da lista de demandas e denúncias
recebidas pelo Município relativas ao bem estar animal, e dá outras providências. PARECER
CONTRÁRIO QUANTO A LEGALIDADE DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.
INDICAÇÕES
Nº 4107/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Francisco Nicodemus, em frente
ao número 403, no Bairro Saguaçu. Justificativa: A grande erosão na via urbana causa transtornos na
mobilidade e propicia risco de acidentes.
Nº 4108/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Santa Sé, próximo ao número
60, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na
mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
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Nº 4109/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Cristabel S. Dória, em frente ao
número 59, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A erosão na via urbana causa transtornos na
mobilidade e propicia risco de acidentes.
Nº 4110/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Paulo Ewald Junior, próximo ao
número 42, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos
na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4111/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Desembargador Guilherme Abry,
em frente ao número 80, no Bairro Saguaçu. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam risco de acidentes.
Nº 4112/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Rodolfo Stutzer, próximo ao
número 449, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos
na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4113/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Rua João da
Costa Júnior, em frente ao PA 24hs Sul, no Bairro João Costa. Justificativa: A boca de lobo está
entupida e sem a tampa de ferro para proteção, e propiciando riscos de acidentes aos transeuntes.
Nº 4114/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Professor Felício Fuzinato, em
frente ao número 313, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A erosão na via urbana causa transtornos
na mobilidade e propicia risco de acidentes.
Nº 4115/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Colombo, esquina com a
Rua Monsenhor Gercino, no Bairro João Costa. Justificativa: Faixa totalmente apagada causando
insegurança aos munícipes.
Nº 4116/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Salvador Gomes de Oliveira,
esquina com a Rua Bélgica, no Bairro Petrópolis. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4117/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Araci de Almeida, esquina
com a Rua Ituzaigo, no Bairro Itaum. Justificativa: Faixa totalmente apagada causando insegurança aos
munícipes.
Nº 4118/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua João Bertoli, em frente ao
número 76, no Bairro Boehmerwald. Justificativa: A manutenção dos paralelepípedos da via pública é
necessária para formar um conjunto resistente, viabilizando o tráfego de veículos e pedestres com
segurança.
Nº 4119/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres na rotatória da Avenida Paulo
Schroeder, acesso á Rua Petrópolis e Rua Ituzaigo, no Bairro Petrópolis. Justificativa: Faixa totalmente
apagada causando insegurança aos munícipes.
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Nº 4120/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na interseção da Rua Otto Augusto
Guilherme Urban, com a Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, no Bairro Santo Antônio. Justificativa: O
buraco na via urbana causa transtornos na mobilidade e propicia riscos de acidentes.
Nº 4121/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Rua Vice
Prefeito Luiz Carlos Garcia, próximo ao número 392, no Bairro Santo Antônio. Justificativa: A boca de
lobo está entupida e com a tampa de proteção danificada, propiciando riscos de acidentes aos
transeuntes.
Nº 4122/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Victor Kursancew, próximo ao
número 260, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos
na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4123/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Promotor Ary Silveira de Souza,
próximo ao número 547, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A erosão na via urbana causa transtornos
na mobilidade e propicia risco de acidentes.
Nº 4124/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Rua Santo
Agostinho, esquina com a Rua Graciosa, no Bairro Guanabara. Justificativa: A boca de lobo está
entupida e com a tampa de proteção danificada, propiciando riscos de acidentes aos transeuntes.
Nº 4125/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Jatobá, próximo ao número 307,
no Bairro Guanabara. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na mobilidade
e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4126/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Doutor David Ernesto De
Oliveira, próximo ao número 91, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana
causam transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4127/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Henrique Max Baggenstoss,
próximo ao número 322, no Bairro Saguaçu. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4128/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Armando Salles, em
toda a sua extensão, no Bairro Bom Retiro. Justificativa: A via pública está com muitas erosões
causando transtornos aos munícipes
Nº 4129/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Tenente Antônio João, em
frente ao número 1268, no Bairro Bom Retiro. Justificativa: Faixa apagada causando insegurança aos
munícipes.
Nº 4130/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura das faixas de pedestres na interseção das Ruas
Tenente Antônio João com a Rua Dom Bosco, no Bairro Bom Retiro. Justificativa: Faixas totalmente
apagadas causando insegurança aos munícipes.
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Nº 4199/2018 - Odir Nunes - PSDB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Quinze de Outubro, em
frente ao nº 3510, no Bairro Rio Bonito.
Nº 4200/2018 - Odir Nunes - PSDB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Quinze de Outubro, em
frente ao nº 3700, no Bairro Rio Bonito.
Nº 4201/2018 - Odir Nunes - PSDB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Quinze de Outubro, em
frente ao nº 3826, no Bairro Rio Bonito.
Nº 4202/2018 - Odir Nunes - PSDB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Quinze de Outubro, em
frente ao nº 3928, no Bairro Rio Bonito.
Nº 4203/2018 - Odir Nunes - PSDB - Instalação de redutor de velocidade na Rua Quinze de Outubro,
em frente ao nº 3845, no Bairro Rio Bonito.
Nº 4204/2018 - Odir Nunes - PSDB - Operação tapa-buraco na Rua Quinze de Outubro, nas
proximidades do nº 3845, no Bairro Rio Bonito.
Nº 4212/2018 - Odir Nunes - PSDB - Operação tapa-buraco na Estrada da Ilha, nas proximidades do nº
3991, no Distrito de Pirabeiraba.
Nº 4596/2018 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de limpeza de boca de lobo na rua Laudislau
Stachon, atrás da Igreja, Ulysses Guimarães.
Nº 4613/2018 - Maurício Peixer - PR - Operação tapa-buraco na Rua Eugênio Moreira, esquina com a
Rua Hugo Raimann, no Bairro Anita Garigaldi.
Nº 4780/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Graúna, em frente aos números
214, 274 e esquina com a rua Bem-te-vi, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: O buraco na via urbana
causa transtornos na mobilidade e propicia risco de acidentes.
Nº 4781/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Inambu, próximo ao número
4033, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na
mobilidade e propiciam riscos de acidentes
Nº 4782/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Duarte Schuttel, cruzamento
com a Rua Pavão no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4783/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Recapeamento da pavimentação asfáltica na Rua Codornas,
próximo ao número 307, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
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Nº 4784/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e realinhamento da pavimentação com
paralelepípedos na rua Dom Bosco, em frente ao número 458, no Bairro Bom Retiro. Justificativa: O
realinhamento e a manutenção são necessários para melhorar a fluidez do trânsito, e garantir a
segurança de pedestres e condutores de veículos.
Nº 4785/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Canário Belga, próximo ao
número 332, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos
na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4786/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Jacob, próximo ao número 145,
no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na
mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4787/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Rua Rui
Barbosa, em frente ao número 1953, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A boca de lobo está entupida
e com a tampa de proteção danificada, causando alagamentos por falta do escoamento das águas
pluviais, e propiciando riscos de acidentes aos transeuntes.
Nº 4799/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Oscar Rosas, em frente ao
número 95, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A erosão de grande extensão na via urbana causa
transtornos na mobilidade e propicia risco de acidentes.
Nº 4800/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Guilherme Finkbeiner, próximo
ao número 432, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes. )
Nº 4802/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Aracuã, próximo ao número 306,
no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na
mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4803/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres e melhoria da sinalização na Rua
Inambu, próximo ao número 4033, perto da UBS da Família Parque Douat, no Bairro Costa e Silva.
Justificativa: Faixa totalmente apagada causando insegurança aos munícipes.
Nº 4804/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza das bocas de lobo e tubulações situadas
na rua Ituporanga, por toda a sua extensão, no Bairro Bom Retiro. Justificativa: As bocas de lobo e
tubulações estão entupidas, causando alagamentos por falta do escoamento das águas pluviais,
propiciando riscos de acidentes e proliferação de doenças aos transeuntes.
Nº 4805/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura das faixas de pedestres na Rua Jacutinga, próximo ao
número 235, no Bairro Iririú. Justificativa: Faixas totalmente apagadas causando insegurança aos
munícipes.
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Nº 4806/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Xaxim, próximo ao número 620,
no Bairro Iririú. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na mobilidade e
propiciam riscos de acidentes.
Nº 4807/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Professor Trindade, próximo ao
número 671, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos
na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4809/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Rua Inambu,
próximo ao número 1267, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A boca de lobo está entupida e com a
tampa de proteção danificada, propiciando riscos de acidentes aos transeuntes.
Nº 4810/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Estrada da
Ilha, em frente ao número 6616 (em frente a empresa GTF Ferramentaria), no Bairro Pirabeiraba.
Justificativa: A boca de lobo está entupida e com a tampa de proteção danificada, causando
alagamentos por falta do escoamento das águas pluviais, e propiciando riscos de acidentes aos
transeuntes.
Nº 4811/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres na rua Rui Barbosa, em frente ao
número 175, na Zona Industrial Norte. Justificativa: Faixa totalmente apagada causando insegurança
aos munícipes
Nº 4812/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Duarte Schuttel, cruzamento
com a Rua Correia Pinto, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam
transtornos na mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4813/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Pavão, próximo ao número 708,
no Bairro Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na
mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4814/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Pintura da faixa de pedestres na Rua Arno Waldemar Döhler,
esquina com a avenida Santos Dumont, no Bairro Santo Antônio. Justificativa: Faixa totalmente
apagada causando insegurança aos munícipes.
Nº 4815/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Operação tapa-buraco na Rua Graúna, próximo ao número 431,
no Bairro.Costa e Silva. Justificativa: As várias erosões na via urbana causam transtornos na
mobilidade e propiciam riscos de acidentes.
Nº 4816/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - Manutenção e limpeza da boca de lobo situada na Rua Pavão,
esquina com a Rua Rui Barbosa, no Bairro Costa e Silva. Justificativa: A boca de lobo está entupida e
com a grade de ferro danificada, causando alagamentos por falta do escoamento das águas pluviais, e
propiciando riscos de acidentes aos transeuntes.
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Nº 4827/2018 - Pelé - PR - Conserto de buraco no asfalto da Rua Francisco Rodrigues de Miranda, em
frente ao N° 180, no Bairro Espinheiros.
Nº 4828/2018 - Pelé - PR - Ensaibramento e patrolamento da Rua Ponta Grossa, em toda a sua
extensão, no Bairro Boa Vista.
Nº 4829/2018 - Pelé - PR - Ensaibramento e patrolamento da Rua Penha, na parte não pavimentada,
no Bairro Boa Vista.
Nº 4830/2018 - Pelé - PR - Conserto de buraco no asfalto da Rua São Leopoldo, próximo ao N° 38, no
Bairro Boa Vista.
Nº 4838/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a roçada e a limpeza das trilhas do
Parque Municipal Morro do Finder, localizado na Rua Itajuba, no Bairro Bom Retiro.
Nº 4839/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a reforma do mirante do Parque
Municipal Morro do Finder, localizado na Rua Itajuba, no Bairro Bom Retiro.
Nº 4840/2018 - Lioilson Corrêa - PSC - Realizar adequação à lombada física na Rua João Luiz De
Miranda Coutinho, em frente ao número 713, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 4841/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Limpeza das bocas de lobo da Rua Guilherme Kock, no
Bairro Santo Antônio.
Nº 4842/2018 - Fábio Dalonso - PSD - Limpeza das bocas de lobo da Rua Tutoia, nas proximidades do
n.º 129,no Bairro Glória. JUSTIFICATIVA: A Boca de Lobo está completamente assoreada, trazendo
preocupação para os moradores, por conta das chuvas, que com o impedimento do escoamento das
águas, poderá causar alagamentos na Rua.
Nº 4843/2018 - Fábio Dalonso - PSD - Recuperação e Colocação de abrigo de ônibus na Rua Almirante
Jaceguay, nas proximidades do n.º 2937, no Bairro Costa e Silva. JUSTIFICATIVA: O abrigo do Ponto
de Ônibus, foi danificado e derrubado por vândalos. O abrigo serve para a população em geral,mas
principalmente para os fiéis que frequentam a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Nº 4846/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua
Dona Elza Meinert, em frente ao número 163, no Bairro Costa e Silva.
Nº 4847/2018 - Richard Harrison - PMDB - Limpeza de boca de lobo ma rua Hugo de Abreu n 587 e
590 no bairro Escolinha .
Nº 4854/2018 - Richard Harrison - PMDB - Roçada em terreno público na rua Professor Clemens
Schmidt , no bairro Floresta
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Nº 4861/2018 - Richard Harrison - PMDB - Troca de Tampa de boca de lobo na rua Engenheiro José
Gomes ,525 no bairro Santa Catarina .
Nº 4879/2018 - Richard Harrison - PMDB - Limpeza de terreno público na rua dos Atiradores ao lado
558 no bairro Itinga .
Nº 4896/2018 - Richard Harrison - PMDB - Colocação de meio fio na rua João Ramalho em frente ao n
356 , Boehmerwadt .
Nº 4902/2018 - Richard Harrison - PMDB - Troca de tampa de boca de lobo na rua da Constituição , no
bairro Escolinha.
Nº 4909/2018 - Maurício Peixer - PR - Operação tapa-buraco na Rua Vesúvio, nas proximidades do nº
107 , no Bairro Iririú.
Nº 4910/2018 - Maurício Peixer - PR - Ensaibramento e patrolamento da Rua Paranavaí, em toda a sua
extensão, no Bairro Comasa.
Nº 4911/2018 - Maurício Peixer - PR - Substituição de tampa da boca de lobo na Rua João Ebert, nº
344, no bairro Comasa.
Nº 4912/2018 - Maurício Peixer - PR - Instalação de redutor de velocidade na Rua Rocha Pombo, em
frente ao nº 1213, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 4915/2018 - Adilson Girardi - SD - Ampliar o tempo do semáforo da Rua Tuiuti com Rua Dorothovio
do Nascimento no sentido de quem vem do bairro Jardim Paraíso para o bairro Aventureiro.
Justificativa: A Avenida Santos Dumont foi liberada nos dois sentidos e diminuiu o fluxo de veículos que
vinham do bairro Aventureiro pra acessar a Rua Dorothovio do Nascimento sentido bairro Zona
Industrial Norte.
Nº 4917/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção de boca de lobo na Rua
Florianópolis, em frente ao nº 2150, no bairro Guanabara.
Nº 4918/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua João Medeiros, em
toda a sua extensão, no bairro Parque Guarani.
Nº 4919/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua das Sequoias, no
bairro Parque Guarani.
Nº 4940/2018 - Richard Harrison - PMDB - Verificar erosão na rua Prudentes de Moraes próximo ao n
610, no bairro Santo Antonio
Nº 4950/2018 - Richard Harrison - PMDB - Verificar erosão na rua Dona Francisca próximo ao n 4180
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Nº 4951/2018 - Richard Harrison - PMDB - Verificar erosão na rua Nazareno , no bairro Glória .
Nº 4952/2018 - Richard Harrison - PMDB - Limpeza das bocas de lobo da Rua Guilherme em frente aos
Correios, no Bairro Costa e Silva.
Nº 4953/2018 - Richard Harrison - PMDB - Recalçamento em alguns pontos na rua Concórdia fundo da
Rodoviária .
Nº 4954/2018 - Ana Rita Negrini Hermes - PROS - Repintura de faixa de pedestres em toda a extensão
da Rua Dos Agrônomos, no Bairro Boehmerwald.
Nº 4955/2018 - Ana Rita Negrini Hermes - PROS - Patrolamento e ensaibramento em toda a extensão
da lateral da Estrada Blumenau, próximo ao cemitério, onde se encontra o Abrigo Animal, no Bairro Vila
Nova.
Nº 4956/2018 - Richard Harrison - PMDB - Recalçamento na rua Eugênio Moreira , no bairro Anita
Garibaldi .
Nº 4957/2018 - Richard Harrison - PMDB - Fazer roçada na rua Timbó , no bairro América .
Nº 4958/2018 - Richard Harrison - PMDB - Verificar erosão na rua concórdia 937 no bairro Anita
Garibaldi .
Nº 4959/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Israel, em toda a sua
extensão, no Bairro João Costa.
Nº 4969/2018 - Richard Harrison - PMDB - Limpeza das bocas de lobo da Rua Marcílio Dias , no Bairro
Santo Antonio .
Nº 4970/2018 - Richard Harrison - PMDB - Limpeza das bocas de lobo da Rua Prudente de Moraes , no
Bairro Costa e Silva .
Nº 4972/2018 - Maurício Peixer - PR - Operação tapa-buraco na Rua Diamantina, em toda sua
extensão, no Bairro Floresta.
Nº 4973/2018 - Maurício Peixer - PR - Substituição de tampa da boca de lobo na Rua Babitonga, nº
166, no bairro Floresta.
Nº 4974/2018 - Maurício Peixer - PR - Substituição de tampa da boca de lobo na Rua Juvenal Marcos
Pereira, nº 60, no bairro Itaum..
Nº 4976/2018 - Adilson Girardi - SD - Operação tapa-buraco na Rua Floresta, nas proximidades do nº
100 em frente a entrada de carga e descarga do Mercado Condor, no Bairro Santa Catarina.
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Nº 4982/2018 - Adilson Girardi - SD - Fazer estudo técnico para desobstruir o caminho de piso tátil
localizado na Rua Florianópolis, em frente às futuras instalações da Creche do SESI no Bairro
Guanabara.
Nº 4989/2018 - Adilson Girardi - SD - Colocação de tachões nas proximidades do nº 161 da Rua Maria
Santa Correa esquina com Rua Valdemar Linhares no Bairro Vila Nova.
Nº 4991/2018 - Maurício Peixer - PR - Substituição de película com identificação de logradouro na Rua
Tabatinga, próximo ao nº 448, no bairro Iririu. Justificativa: Película atual foi rasgada.
Nº 4994/2018 - Maurício Peixer - PR - Operação tapa-buraco na Rua Áries nas proximidades do nº 125,
no Bairro Jardim Iririu.
Nº 4996/2018 - Maurício Peixer - PR - Substituição de tampas das bocas de lobo na Rua Azulão, nºs 55
e 177, no bairro Aventureiro.
Nº 4997/2018 - Maurício Peixer - PR - Substituição de tampa da boca de lobo na Rua Vice Prefeito Ivan
Rodrigues, nº 7209, no bairro Aventureiro.
Nº 5000/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a alteração de tempo do semáforo
possibilitando maiores aberturas para quem se dirige ao sentido Bairro Jardim Paraíso, semáforo este
localizado na esquina das Ruas Tuiuti e Dorothovio do Nascimento, no Bairro Iririú.
Nº 5008/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza da vala no final da Rua Marcos Alpheis em toda a
sua extensão no Bairro João Costa. Justificativa: Moradores desta localidade solicitação com urgência
limpeza na área, pois está havendo muito mal cheiro, proliferação de animais peçonhentos, e com o
acúmulo de lixo na vala, está desviando o escoamento das águas das chuvas e invadindo as
residências próximas. Moradores também solicitam o fechamento da vala para o calçamento da Rua.
Nº 5009/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Solicitação de Iluminação Pública na Rodovia
Paranaguamirim nos Postes: 19 ao 29, 32 ao 42, 52 ao 63, 75-76 e 83-84 no Bairro Paranaguamirim.
Justificativa: Os moradores da referida localidade, vem sofrendo com a ausência de luminárias na via
pública, devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa situação vem
favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornamse vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto dos moradores daquela região. É
importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública de qualidade, pois, é
essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do munícipe.
Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, gerando tranquilidade as pessoas
que por ali trafegam.
Nº 5010/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Cidade de
Sertanópolis, em toda a sua extensão, no Bairro Paranaguamirim.
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Nº 5011/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e Patrolamento em toda a sua extensão na
Rua José João Barcelos no Bairro João Costa. Justificativa: Munícipe nos comunica que no dia
28/03/2018 foi apenas patrolada a rua,solicita o ensaibramento com urgência.
Nº 5012/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e Patrolamento em toda sua extensão na
Servidão Ilca Malon no Bairro Paranaguamirim
Nº 5014/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza da vala situada na Rua São
Mateus, no Bairro Fátima.
Nº 5015/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza da vala situada na Avenida
Kurt Meinert, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 5016/2018 - Adilson Girardi - SD - Nivelamento do dispositivo existente na Rua Maceió, mais
precisamente na faixa de pedestre que faz a divisa com a Rua Dona Francisca, no Bairro Santo
Antônio, conforme imagem em anexo. Justificativa: O dispositivo existente no local está com nível muito
abaixo do nível da rua, prejudicando e gerando transtornos aos condutores que trafegam pela via, na
medida em que o seu nivelamento propiciaria maior segurança no trânsito da região, bem como mais
qualidade de vida e cidadania aos munícipes, sobretudo aos condutores de veículos que por ali
trafegam, e ainda, enalteceria o direito de todo cidadão disposto no §2º e §3º do art. 1º do Código de
Trânsito Brasileiro, bem como o disposto no art. 35 do Código de Posturas do Município de Joinville.
Nº 5017/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza da vala situada na Rua
Eugênio Schroeder, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 5018/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza da vala situada na Rua
Areny Rosa Roque, no Bairro Vila Nova.
Nº 5021/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Roçada do mato na Praça São Francisco, na Rua Alvino
Hansen, bairro Adhemar Garcia.
Nº 5022/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Miosotes, em frente ao nº 445,
no bairro Fátima.
Nº 5023/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza, manutenção e colocação da tampa da boca de lobo
na Rua dos Missionários, em frente ao nº 363, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5024/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza, manutenção e troca da tampa da boca de lobo na
Rua Raul P. Fernandes, no bairro Adhemar Garcia
Nº 5025/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Repintura da sinalização de "PARE" na via, na Rua Ayrton
Senna, no bairro Adhemar Garcia.
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Nº 5026/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção da boca de lobo na Rua Antônio C.
Onofre, em frente ao nº 49, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5027/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Herta Jahn Martin, em frente
ao nº 154, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5028/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Repintura da sinalização de "PARE" na via, na Rua Herta
Jahn Martin, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5029/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Roçada de mato na Rua Vicente Alves Pereira, em frente ao
nº 94, ao lado da USB Adhemar Garcia, no bairro Adhemar Garcia
Nº 5030/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza, manutenção e troca da tampa da boca de lobo na
Rua dos Missionários, em frente ao nº 179, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5031/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Repintura da sinalização de "PARE" na via, na Rua Vicente
Alves Pereira, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5032/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Avenida Alvino Hansen, em frente
ao nº 299, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5033/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Poda de árvore, cujos galhos estão atingindo a rede elétrica,
na Rua Maurício Ritzman, em frente ao nº 305, no bairro Adhemar Garcia.
Nº 5034/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Jarivatuba, em frente ao nº
627, no bairro Jarivatuba.
Nº 5035/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Marechal Luz, em frente ao nº
478, no bairro Guanabara.
Nº 5036/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção da boca de lobo na Rua Marechal
Luz, em frente ao nº 30, no bairro Fátima.
Nº 5037/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza do Rio Buvepa, localizado
no Bairro Fátima.
Nº 5038/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua 25 de Dezembro, no
bairro Paranaguamirim.
Nº 5039/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza do Rio Lagoinha, localizado
no Bairro Morro do Meio.
Nº 5040/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza, manutenção e troca da tampa da boca de lobo na
Rua Guanabara, em frente ao nº 1736, no bairro Guanabara.
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Nº 5041/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Nacar, em frente ao nº 281, no
bairro Guanabara.
Nº 5042/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Dr. Lúcio Corrêa, em frente ao
nº 110, no bairro Guanabara.
Nº 5044/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Japurá, em frente ao nº 43, no
bairro Guanabara.
Nº 5045/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Dr. Lúcio Corrêa, em frente ao
nº 270, no bairro Guanabara.
Nº 5046/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa buraco na Rua Nabor Monteiro, ao lado do nº
327, no bairro Guanabara.
Nº 5047/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção da boca de lobo na Rua Porto Alegre,
em frente ao nº 279, no bairro Guanabara.
Nº 5048/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza do Rio Curtume, situado na
Rua José Krajeski, no Bairro Itaum.
Nº 5049/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza do Rio do Ferro, situado na
Rua Emílio Landmann, no Bairro Aventureiro.
Nº 5050/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza do Rio Itaum Mirim, situado
na Rua Emília Soares Pereira, no Bairro João Costa.
Nº 5051/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a limpeza do Rio Itaum, situado na
Rua Cidade de Damasco, no Bairro Itaum.
Nº 5054/2018 - Ana Rita Negrini Hermes - PROS - Repintura de faixas de pedestres na Rua XV de
Novembro, esquina com a Rua Dona Francisca, no Centro.
Nº 5062/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a roçada e a dedetização em terreno
particular localizado na esquina das Ruas Harold Maul e Ubirajara Araújo, no Bairro Aventureiro.
JUSTIFICATIVA: Os munícipes estão solicitando a limpeza e a dedetização do terreno acima citado,
tendo em vista que, quando chove, aparecem muitos caramujos africanos.
Nº 5064/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a elaboração de estudo de viabilidade
para solucionar o problema de pouca vazão na tubulação de esgoto, principalmente na boca de lobo
localizada na Rua Imaculada Conceição, nas proximidades do número 165, no Bairro Aventureiro.
Nº 5065/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Ophiuchus, em
toda a sua extensão, no Bairro Jardim Paraíso.
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Nº 5066/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Pintura da faixa de pedestres na esquina das Ruas Areia
Branca e Reinaldo Schossland, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 5067/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Pintura da faixa de pedestres na esquina das Ruas Areia
Branca e Itambé, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 5068/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Pintura da faixa de pedestres na esquina das Ruas Areia
Branca e Telêmaco Borba, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 5069/2018 - Ana Rita Negrini Hermes - PROS - Roçada nas laterais da Rua Waldemiro José Borges
, próximo ao Eixo - Sul, no Bairro Boehmerwald.
Nº 5070/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a instalação de sinalização vertical de
regulamentação de trânsito indicando a parada obrigatória (placa de sinalização de trânsito com a
legenda “PARE”) na esquina das Ruas Areia Branca e Reinaldo Schossland, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 5072/2018 - Ana Rita Negrini Hermes - PROS - Roçada nas laterais da Rua Plácido Hugo de
Oliveira , próximo ao Eixo - Sul, no Bairro Boehmerwald.
Nº 5073/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a roçada de terreno público, localizado
na Rua Joaquim José Felipe, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 5074/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Instalação de redutor de velocidade na esquina das Ruas
Areia Branca e Reinaldo Schossland, no Bairro Jardim Iririú.
Nº 5075/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Instalação de redutor de velocidade na esquina das Ruas
Arthur Zoefeld e Toríbio Soares Pereira, no Bairro Iririú.
Nº 5076/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - Munícipes solicitam a instalação de sinalização horizontal
de regulamentação de trânsito indicando a parada obrigatória (pintura na via com a legenda “PARE”),
esquina das Ruas Arthur Zoefeld e Toríbio Soares Pereira, no Bairro Iririú.
Nº 5078/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento na Rua Priscilla Carlsson, no
bairro Fátima
Nº 5079/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Suíça, no bairro
Fátima. Justificativa: os moradores reclamam que quando chove as ruas ficam todas alagadas, e que
precisam usar tábuas de madeira para transitar.
Nº 5080/2018 - Natanael Jordão - PSDB - Ensaibramento e patrolamento das ruas laterais à Rua Suíça,
no bairro Fátima. Justificativa: os moradores reclamam que quando chove as ruas ficam todas
alagadas, e que precisam usar tábuas de madeira para transitar.
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MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
Primeiro Turno - Projeto Lei Complementar - 71/2017 - DE AUTORIA DO VEREADOR JAMES
SCHROEDER - PDT: Exclui do Sistema Viário Básico de Joinville a projeção da via paralela à Rua Das
Hortênsias, no trecho compreendido entre a Rua João Beill e a BR 101, localizado no Bairro São
Marcos, previsto na Lei Ordinária nº 1.262, de 27 de abril de 1973, que reestrutura o Plano Diretor, e dá
outras providências. PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO, E DE URBANISMO, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.
Segundo Turno - Projeto Lei Ordinária - 24/2017 - DE AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO COELHO
- PSB: Inclui no Calendário Oficial Cultural do Município de Joinville a "Feira do Príncipe".
REQUERIMENTOS
Nº 53/2018 - Fábio Dalonso - PSD - O vereador abaixo assinado, em conformidade com o art. 191, §4º,
X, do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após deliberação do Plenário, que seja
convidado(a) o(a) senhor(a) Darci de Matos, Deputado Estadual, para comparecer à Sessão Ordinária
da Câmara de Vereadores, no dia 09 de abril de 2018, a fim de explanar os benefícios e as vantagens
das Regiões Metropolitanas, conforme Projeto de Lei, do Executivo Municipal.
Nº 59/2018 - Maurício Peixer - PR - O vereador abaixo assinado, em conformidade com o art. 212, do
Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo Plenário, anexação do
Projeto de Lei nº 15/2018 de autoria do Vereador Richard Harrison PMDB, ao Projeto de Lei nº
431/2017 de autoria do Vereadora Tania Larson SD.
Nº 63/2018 - Jaime Evaristo - PSC - O vereador abaixo assinado, de acordo com o art. 205, do
Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, a retirada das Moções n º 154/2018 e n º
155/2018.
Nº 64/2018 - Jaime Evaristo - PSC - O vereador abaixo assinado, de acordo com o art. 205, do
Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, a retirada das Moções n º 157/2018 e 158/2018.
Nº 66/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - O vereador abaixo assinado, em conformidade com o art. 191,
§4º, X, do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após deliberação do Plenário, que seja
convidado o Senhor Fernando Marques Pereira, diretor da Maternidade Darcy Vargas (MDV), para
comparecer à Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de prestar contas das atividades
realizadas em 2017 e os planos para 2018.
Nº 67/2018 - Tânia Larson - SD - O vereador abaixo assinado, conforme art. 219, do Regimento Interno,
vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo Plenário, prioridade para deliberação do veto
integral ao Projeto de Lei Complementar nº 92/2017.
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Nº 17/2018 - Tânia Larson - SD - Informações a respeito do funcionamento do CBEA: - 1. Qual a data
da interdição? 2. Quantos cães haviam da época da interdição? 3. Existem filhotes atualmente? 4.
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Quando iniciará o atendimento à comunidade?
Nº 18/2018 - Tânia Larson - SD, Rodrigo Coelho - PSB - Relativo as obras do envolvendo o Rio
Mathias, sua macrodrenagem e procedimentos acessórios. - Relativo as obras do Rio Mathias, se
requer as informações e documentação pertinente Inicialmente, deixa-se expresso neste pedido de
informação que os documentos a serem enviados devem ser cópia dos originais assinados pelas
partes, julgando esta edilidade sem valor documentos apócrifos e minutas como as constantes no portal
da transparência, e as resposta individualizadas item a item, a fim de evitar a necessidade de novos
pedidos relativos ao mesmo assunto e atender a objetividade das solicitações. Conforme o escopo da
fiscalização parlamentar, esta casa legislativa requer do Poder Executivo 1. Em relação ao estudo de
viabilidade: a) Informar e apresentar a existência de estudos preliminares ao projeto básico, que
comprovem a viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra; b) Informar e apresentar a existência
de parecer técnico favorável à execução da obra, elaborado com base na análise e escolha da
alternativa mais viável sob os aspectos técnico, econômico e ambiental do empreendimento; c) Informar
e apresentar a existência de desenhos e memorial descritivo da alternativa selecionada, suas
características principais, as demandas a serem atendidas, o pré-dimensionamento dos sistemas
previstos e respectivos critérios, índices e parâmetros utilizados; d) Informar e apresentar as medidas
de controle adotadas em relação ao item 1.c.; e) Informar e apresentar a existência de estimativas de
custos do empreendimento, inclusive projeções quanto ao custo de operação e manutenção, vida útil,
produtividade etc; f) Informar e apresentar a qualificação da equipe responsável por elaborar os estudos
de viabilidade; g) Informar e apresentar a existência de outros projetos que concorram para o mesmo
objetivo do empreendimento ou se este depende de outro para a sua plena operação (se o projeto
apresentado compõe um agrupamento de projetos); h) Informar a compatibilidade do estudo de
viabilidade deste projeto considerado de grande vulto com o Plano Plurianual; e i) Informar e apresentar
a existência de licença ambiental prévia concedida pelo órgão competente antes da fase de projeto
básico, a fim de assegurar o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, nos
termos do art. 12, VII, da Lei 8.666/1993. 2. Em relação aos dados do Projeto Básico, solicitamos cópia
do: a) projeto de desapropriação; b) projeto geométrico; c) projeto de terraplanagem; d) planta geral da
bacia contribuinte, com curvas de nível; e) projeto de pavimentação; f) projeto de obras de arte
especiais; g) projeto de sinalização; h) projeto de iluminação; i) projeto de proteção ambiental; j)
projetos de contenções e obras complementares; l) projeto do sistema de drenagem da área de
intervenção e das ligações deste com as unidades do sistema existente, quando for o caso; m) arranjo
da rede com definição de, no mínimo, comprimento, diâmetro, material e declividade; n) planilha de
cálculo dos volumes de escavação e reaterro; e o) memória de cálculo do dimensionamento da rede,
com estudo hidrológico. 3. A planilha de preços unitários (orçamento sintético) constando, no mínimo: a)
discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial, vedado o
uso de verbas ou outra unidade genérica de medida; b) custo total orçado, representado pela soma dos
custos parciais de cada serviço/material; e c) nome completo do responsável técnico, seu número de
registro no Crea e função ocupada, se efetiva ou comissionada. 4. A composição de custo unitário,
onde deve conter, no mínimo: a) discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua
produtividade/consumo na realização do serviço, preço unitário e custo parcial; b) custo unitário total do
serviço, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo; e c) fontes de consulta, no caso
de utilização de composições de custos de entidades especializadas, as quais devem ser explicitadas.
5. Em complemento, deve haver justificativas técnicas para as composições adotadas, com elementos

CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados
(por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação
dos responsáveis pela elaboração e aprovação de cada orçamento. 6. O projeto básico solicitado no
item 2 deve conter cronograma físico-financeiro da obra a licitada, com a previsão inicial de todas as
etapas ou parcelas para a conclusão do objeto e seus respectivos prazos, bem como comparativo com
a execução do contrato. 7. Em consulta aos documentos existentes no portal da transparência do
município não conseguimos identificar a compatibilidade do cronograma com a dotação orçamentária
da obra no referido exercício, bem como a compatibilidade da dotação total prevista no PPA com o
valor total orçado (incluídos os aditivos) para o empreendimento, assim, solicitamos esclarecimentos e
as medidas pertinentes adotadas pelo Executivo Municipal. Certos do pronto atendimento,
agradecemos.
MOÇÕES
Nº 127/2018 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (MDB), PARABENIZA o Grupo de oração o Pastor em Busca das Ovelhas
pela comemoração dos 20 anos de evangelização, reconhecendo sua importante colaboração para a
divulgação da fé e para a união das pessoas.
Nº 146/2018 - Mauricinho Soares - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Mauricinho Soares (MDB), APELA ao Prefeito Udo Döhler e à Companhia Águas de Joinville
– CAJ, na pessoa da Sr.ª Luana Siewert Pretto, para disponibilizar sistema de alerta via telefonia fixa ou
móvel, no que diz respeito à interrupção no abastecimento ou à diminuição da vazão de água, a região,
o motivo e o tempo estimado para que a prestação do serviço de abastecimento de água seja
normalizado, prevenindo, assim, os munícipes sobre a manutenção programada antecipadamente pela
empresa na rede de água, como também informá-los sobre vazamento atual e seu conserto (tanto
presente quanto com data programada).
Nº 147/2018 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (MDB), parabeniza a empresa Apolo Calçados e Acessórios, pela
comemoração de seus 49 anos, reconhecendo sua sua importância histórica no varejo da cidade e sua
valorosa contribuição para o desenvolvimento econômico do Município.
Nº 148/2018 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (MDB), PARABENIZA a empresa Erzinger Indústria Mecânica Ltda pela
comemoração de seus 40 anos, reconhecendo sua valorosa contribuição para o desenvolvimento
econômico do Município de Joinville.
Nº 149/2018 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (MDB), PARABENIZA o Sr. Anivaldo Junior pelo projeto de Boxe junto a
Secretaria de Esportes de Joinville, no programa de iniciação desportiva - PID, ao ministrar aulas
gratuitas para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, reconhecendo sua contribuição para o esporte
de Joinville.
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Nº 150/2018 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (MDB), APELA ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de
Educação, na pessoa do Secretário Sr. Roque Mattei, para que realize a aquisição de materiais
esportivos para os profissionais de educação física do município, a fim de que possam realizar suas
atividades de forma a atender o interesse público, visando o bem estar de crianças e adolescentes.
Nº 152/2018 - Richard Harrison - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando
proposição do Vereador Richard Harrison (PMDB), PARABENIZA o Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e todos os envolvidos para sua realização, em especial na
cidade de Joinville, pelos 20 anos de iniciativa que vem transformando o futuro de muitas crianças, bem
como, PARABENIZA o 8º e o 17º Batalhão de Polícia Militar de Joinville, por meio dos Tenentes
Coronéis Jofrey Santos da Silva e Luís André Pena Viana de Oliveira, pelo trabalho elaborado por seus
policiais.”
Nº 153/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), APELA ao Congresso Nacional pela Derrubada do Veto Presidencial
ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2017, que instituía o Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, ou
simplesmente, o Refis das Micro e Pequenas Empresas (MPE), possibilitando condições favoráveis de
financiamento tributário para os pequenos negócios nas mesmas condições já permitidas às grandes
corporações.
Nº 156/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), APLAUDE o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) pelos seus 115
anos de trajetória, bem como, RECONHECE a expressiva atuação da instituição que há 20 anos está
presente em Joinville.
Nº 159/2018 - Adilson Girardi - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Adilson Girardi (SD), APELA ao Gerente do Programa de Defesa do Consumidor - PROCON
de Joinville, Sr. Kleber Fernando Degracia, que envide esforços no sentido de realizar fiscalização nos
postos de combustíveis do município, a fim de verificar o cumprimento da Lei Estadual nº 17.171/2017
pelos mesmos. A medida visa assegurar a eficácia na aplicação da referida legislação no sentido de
garantir a obrigatoriedade de os postos de combustíveis existentes no Município de Joinville informarem
aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada.
Nº 160/2018 - Jaime Evaristo - PSC - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
Jaime Evaristo - PSC, parabeniza ao Ilmo. Sr. Pastor Gilson Oliveira de Siqueira e demais membros da
sua Diretoria, pelos relevantes serviços prestados como Presidente do Conselho de Pastores de
Joinville, cujo mandato se estendeu por 13 (treze) anos. No exercício do seu longo mandato o Pastor
Gilson desenvolveu um profícuo trabalho, congregando os Pastores em torno dos objetivos comuns da
Entidade, buscando a valorização da família e a solidificação dos valores cristãos. Que Deus continue
abençoando o nobre Pastor e sua família, bem como os demais membros que compuseram sua
Diretoria, destacando-os em suas novas atividades pastorais e laborais
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Nº 161/2018 - Jaime Evaristo - PSC - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
Jaime Evaristo - PSC, PARABENIZA ao Ilmo. Sr. Pastor Davi Paulo Geraldi, Presidente do Conselho de
Pastores de Joinville, e demais membros que compõem a nova Mesa Diretiva do Conselho de Pastores
de Joinville, desejando a todos que alcancem o merecido sucesso através de um trabalho profícuo e
fecundo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre seu presidente e todos os que compõem a entidade
e, que os valores da família e os princípios cristãos continuem sendo preservados em todas as suas
ações e dimensões.
Nº 162/2018 - Lioilson Corrêa - PSC - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando Moção de
Repúdio do Vereador Lioilson Corrêa, à Secretaria da Saúde, órgão da Administração Direta do
Município de Joinville, em razão da falta de vacinas pentavalentes nos postos de saúde de Joinville.
Nº 163/2018 - Natanael Jordão - PSDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
VEREADOR NATANAEL JORDÃO - PSDB, APELA ao chefe do Executivo Municipal, Sr. Udo Döhler,
bem como, ao Secretário de Educação, Sr. Roque Antonio Mattei, juntamente com os demais órgãos
competentes, que estudem a possibilidade de viabilizar a reforma da Escola Municipal Prefeito Baltasar
Buschle, bem como a implantação das coberturas das quadras poliesportivas, localizada no Bairro
Parque Guarani, ampliando o atendimento e possibilidade da prática de esportes das crianças e
adolescentes da região e assegurando a qualidade do uso do prédio.
Nº 164/2018 - Natanael Jordão - PSDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
VEREADOR NATANAEL JORDÃO - PSDB, APELA ao ao chefe do Executivo Municipal Sr. Udo Döhler,
bem como, ao Secretário de Educação, Sr. Roque Antonio Mattei, juntamente com os demais órgãos
competentes, que estudem a possibilidade de viabilizar a reforma da Escola Municipal Doutor Sadalla
Amin Ghanem, bem como a reforma da quadra poliesportiva, localizada no Bairro Parque Guarani,
ampliando o atendimento das crianças e adolescentes da região e assegurando a qualidade do uso do
prédio.
Nº 165/2018 - Natanael Jordão - PSDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
VEREADOR NATANAEL JORDÃO - PSDB, APELA ao Chefe do Executivo Municipal, Prefeito Udo
Döhler, ao Secretário de Infraestrutura Urbana,Sr. Romualdo Theophanes de França Junior e ao
Secretário de Esportes Douglas Strelow , e demais órgãos competentes, para que juntos viabilizem
estudos e elaborem projeto de construção de uma praça poliesportiva com pista de Skate junto a praça
da melhor idade localizada na Rua dos Pedreiros com a Rua Santos Dias da Silva, bairro
Paranaguamirim, Região zona sul de Joinville.
Nº 167/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), PARABENIZA o restaurante joinvilense Recanto do Osmar, bem
como, RECONHECE os anos de dedicação de seu idealizador, Sr. Osmar Janning e de toda a sua
família, na construção de um estabelecimento referência na cidade, que preza pela qualidade e ótimo
atendimento, honrado imensamente o município de Joinville.
Nº 170/2018 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora TâniaLarson- Sd apela ao Poder Executivo, à iniciativa em auxiliar os tutores voluntários que
resgatam animais de rua, no tocante à castração e instrução básica de cuidados necessários,
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principalmente aos tutores acumuladores que detém mais de dez animais sob seu resguardo.
Nº 171/2018 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora Tânia Larson- Sd apela à Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública – SEPROT para
execução de rondas diárias da Guarda Municipal e Policia Militar no perímetro entre Praça da Bandeira
e Praça Dario Salles, atendendo apelo de populares que sofrem com a insegurança nesta região,
principalmente à noite, ainda como para prevenir possíveis depredações e ações de vandalismo na
estruturação das presentes Praças.
Nº 172/2018 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora Tânia Larson- Sd apela à Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública – SEPROT, para
execução de rondas da Guarda Municipal após as 18h no centro da cidade, englobando o Terminal
Central e comércios próximos, atendendo pedido de comerciantes que sofrem com a insegurança local.
Nº 173/2018 - Fábio Dalonso - PSD - “A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando proposição
do Vereador Fabio Dalonso (PSD), PARABENIZA a Senhora Professora Doutora SANDRA A. FURLAN,
Magnífica Reitora da UNIVILLE, os Professores Mestres, CÉSAR ADRIANO DA CRUZ e DANIEL
WESTRUPP, Coordenador e Vice Coordenador, do Curso de Comércio Exterior, demais Professores,
funcionários e alunos, pela passagem dos 30 anos de implantação do Curso de Comércio Exterior, da
UNIVILLE.”
Nº 174/2018 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora Tânia Larson- Sd apela para que o Poder Executivo municipal inclua no Calendário de datas
e eventos oficiais do Município de Joinville as Formaturas Anuais do Programa Educacional de
Resistência às Drogas – PROERD, que há anos trabalha com o ensino preventivo de abuso de drogas
e álcool nas escolas púbicas da cidade, em ação conjunta da Polícia Militar e comunidade.
Nº 175/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), PARABENIZA a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Santa Catarina (Faesc) pelos seus 70 anos de história e engajamento na defesa dos produtores rurais,
bem como, RECONHECE a grandiosa contribuição social e econômica da honrosa entidade para todo
o Estado de Santa Catarina.
Nº 176/2018 - Fábio Dalonso - PSD - “A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando proposição
do Vereador Fabio Dalonso (PSD), PARABENIZA ao Senhor Professor Mestre SILVIO IUNG, Diretor
Geral do IELUSC, ao Senhor Professor Mestre PAULO AIRES, Diretor de Ensino Superior do IELUSC,
ao Senhor Professor Mestre VINICIUS NEVES, Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda,
do IELUSC, demais Professores, funcionários e alunos, pela passagem dos 20 anos de implantação do
Curso de Publicidade e Propaganda do IELUSC.”
Nº 177/2018 - Fábio Dalonso - PSD - “A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando proposição
do Vereador Fabio Dalonso (PSD), PARABENIZA ao Senhor Professor Mestre SILVIO IUNG, Diretor
Geral do IELUSC, ao Senhor Professor mestre PAULO AIRES, Diretor de Ensino Superior do IELUSC,
ao Senhor Professor Mestre SILVIO MELATTI, Coordenador do Curso de Jornalismo, do IELUSC,
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demais Professores, funcionários e alunos, pela passagem dos 20 anos de implantação do Curso de
Jornalismo do IELUSC.”
Nº 182/2018 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), PARABENIZA a Doceria Divina Gula pelos 20 anos de atuação
completados em 2018, bem como, RECONHECE a dedicação das idealizadoras e proprietárias Sra.
Loni Kohn Rosa e Sra. Maika Elisa Rosa, que construíram um estabelecimento referência na cidade,
principalmente, pela comercialização de deliciosas tortas e cucas, contribuindo com o desenvolvimento
econômico e cultural do Município de Joinville.
Nº 183/2018 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora Tânia Larson- Sd apela ao Poder Executivo pela possibilidade de pagamento com cartão de
crédito e débito no estacionamento da Rodoviária de Joinville, visando maior agilidade e atendendo
pedido dos usuários da localidade.
Nº 184/2018 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
Vereadora Tânia Larson, apela ao Prefeito Municipal para que apure o atraso na manutenção da ponte
localizada na região do Quiriri e determine a imediata retomada dos trabalhos e concerto da estrutura a
fim de garantir aos moradores locais comodidade e segurança no uso daquele equipamento público.
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