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GRANDE EXPEDIENTE
PAUTA REGIMENTAL
1. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 250/2017 - DE AUTORIA DO VEREADOR LIOILSON CORREA PSC: Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada do Município
de Joinville, de realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não
progressiva da infância (PC - paralisia cerebral) nos recém-nascidos, e dá outras providências.
INDICAÇÕES
Nº 7217/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Izabel Bernal de
Souza, em toda a sua extensão, no Bairro Boehmerwald.
Nº 8423/2017 - Pelé - PR - Fazer a limpeza da Praça Cecy Maia, localizada na esquina da Rua Tenente
Paulo Lopes com a Rua Xavier Arp, no Bairro Boa Vista.
Nº 8424/2017 - Pelé - PR - Ensaibramento e patrolamento da Rua Andrômeda, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Paraíso.
Nº 8425/2017 - Pelé - PR - Conserto de buraco no asfalto da Rua Praia Grande, em frente ao N° 583,
no Bairro Comasa.
Nº 8426/2017 - Pelé - PR - Ensaibramento e patrolamento da Rua Caelum, em toda a sua extensão, no
Bairro Jardim Paraíso.
Nº 8817/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza de Lixo na Rua Mario Cesar Machado dos Santos,
esquina com a Rua dos Lirio no Bairro Fátima , pelas proximidades do Ferro Velho do Juca.
Justificativa: Munícipes jogam vários tipos de lixo neste local, gerando cheiro desagradável na rua .
Nº 8850/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - Instalação de semáforo na Rua São Paulo, esquina com a
Rua Botafogo, no bairro Itaum.
Nº 8873/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Celito Boeing, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8874/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Pedro Alves da Silva, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8875/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Lírio Simplício da Rosa, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8876/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Firmino da Silva, no Bairro Paranaguamirim.
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Nº 8877/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Paulo Roberto Anastácio, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8878/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Laudelino Gorges, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8879/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua São
Rafael Arcanjo, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8880/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Paulina Bruhn, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8881/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Sebastião Mariano dos Santos, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8882/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Constante Rottini, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8883/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Osmar Galdino Fagundes, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8884/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua Luiz
Del Castagne, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8885/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Fausto dos Santos, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8886/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Dário Amaro Corrêa, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8887/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
irmã Maria da Graça Braz, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8888/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Pastor Rogério Vieira, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8889/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Maria Marques Leandro, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8890/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
João de Souza Melo, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8891/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Antônio Wronski, no Bairro Paranaguamirim.
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Nº 8892/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Natanael Amorim Vieira, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8893/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Adelaide Maria Vieira, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8894/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Valdir Nelson de Borba, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8895/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Paulo Antônio de Borba, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8896/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Nelson Francisco de Borba, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8897/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Dionísio Giessel, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8898/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Tulipas, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8899/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Petúnia, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8900/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
maria Joana dos Santos Cerezolli, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8901/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
José Cardoso, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8902/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Márcio da Rosa, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8903/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Juarez Garcia da Silva, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8904/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Lauro José Collet, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8905/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Av. Aulo
Abraão Francisco, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8906/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Rosa Eutália Bernardes, no Bairro Paranaguamirim.
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Nº 8907/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Francisco Carlos Marcomini, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8908/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Osvaldo Peixoto da Costa, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8909/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Geralda Oliveira Luiz, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8914/2017 - Fernando Krelling - PMDB - Ensaibramento e patrolamento da Rua Renato
Scheunemann , em toda a sua extensão, no Bairro Vila Nova.
Nº 8916/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Antônio João de Borba, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8917/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Osvaldo Antônio de Borba, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8918/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
João Geraldo de Oliveira, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8919/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Solicitação de patrolamento, alargamento e limpeza da Rua
Salvador do Amorim, no Bairro Paranaguamirim.
Nº 8920/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Conserta a Placa de PARE na Rua Peixes, em frente ao nº
1710 Parque Joinville, no bairro Aventureiro.
Nº 8921/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Solicitação de instalação de uma faixa de pedestre na Rua
Dilson Funaro no Bairro Ulisses Guimarães em frente ao nº 166. Justificativa: O referido local
atualmente conta com alto fluxo de veículos e, principalmente de pedestres, uma vez que, as
imediações existe uma Escola e transeuntes se locomovem de um lado para o outro da via, correndo
sérios riscos de sofrerem acidentes graves, uma vez que, a pista favorece a alta velocidade.
Nº 8922/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção da boca de lobo na Rua José Clara
de Oliveira no Bairro Ulisses Guimarães em frente ao nº 166.
Nº 8923/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Refazer pintura da lombada na Rua Dilson Funaro no Bairro
Ulisses Guimarães em frente ao nº 623 .
Nº 8924/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Roçada da calçada na Rua Dilson Funaro em toda a sua
extensão no Bairro Ulisses Guimarães .
Nº 8925/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Operação tapa-buraco na Rua Dilson Funaro, em frente aos
números 110, 273 e 339 no Bairro Ulisses Guimarães.
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Nº 8926/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza da boca de lobo na Rua Dilson Funaro no Bairro
Ulisses Guimarães em frente aos números: 38, 134, 471. Justificativa: Bocas de Lobo entupida,
causando alagamentos e transtornos aos moradores.
Nº 8927/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção da boca de lobo na Rua Alvaro Maia
no Bairro Ulisses Guimarães em frente ao nº 684.
Nº 8928/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza e manutenção da boca de lobo na Rua Max Pruner
no Bairro Ulisses Guimarães em frente ao nº 503.
Nº 8929/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Pavimentação asfáltica da Rua Professor Nelson Gastardi,
no Bairro Ulisses Guimarães entre as Ruas Max Pruner e Rua Alvaro Maia em um trecho de 50 metros .
Nº 8930/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza das bocas de lobo da Rua Dilson Funaro em frente
ao nº 131 Bairro no Ulisses Guimarães .
Nº 8931/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Limpeza da boca de lobo na Rua Dilson Funaro em frente ao
nº 435 no Bairro Ulisses Guimarães.
Nº 8932/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Mudança da Placa de sinalização da lombada na Rua
Theonesto Westrup em frente ao nº 516 no Bairro Aventureiro. Justificativa: Devida a mesma estar em
um ponto cego, tem que ser colocada antes do poste da iluminação da Rua, desta forma os condutores
não tem visão da placa.
Nº 8933/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Colocar tubos de 1 metro e meio na vala no final da rua Maria
Marques Leandro no Bairro Paranaguamirim. Justificativa: necessário 180 tubos, pois moradores
reclamam do mal cheiros e cobras,ratos devido a vala aberto naquele lugar.....
Nº 8935/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Pedido de solicitação de uma Lombada na Rua Éfeso nas
proximidades do nº 117 no Bairro Paranaguamirim. Justificativa: A medida tem por finalidade atender
reivindicação da comunidade local, haja vista que os veículos trafegam em alta velocidade, expondo os
pedestres a constantes riscos de acidentes.É de extrema importância a construção de lombadas e a
instalação de redutores de velocidade na referida via pública, em virtude de excesso de velocidade,
associado a imprudência dos veículos que por ali transitam. Como consequência destas atitudes,
conforme relato de alguns moradores os acidentes são constantes. Solicito, portanto que se aprovada
em plenário, a indicação seja atendida pelo Executivo.
Nº 8961/2017 - Natanael Jordão - PSDB - Pedido de Colocação de tubos de 1 1/2 (Um metro e meio)
na vala no final da Rua Maria Marques Leandro, no Loteamento Jardim Edilene, no Bairro
Paranaguamirim. Justificativa: São necessários 180 tubos, visto que o serviço de tratamento de esgoto
é imprescindível para a qualidade de vida da sociedade, é precipitado dizer que somente a população
que mora perto do esgoto a céu aberto sofre com este tipo de problema, quando na verdade, toda a
sociedade fica exposta aos efeitos toxicológicos que o esgoto não tratado pode causar. Através do
vento, da chuva ou da própria evaporação, as substâncias tóxicas presentes no esgoto podem
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contaminar outras localidades da região, bem como a proliferação de bichos como ratos, cobras etc.
Além disso, propicia o desenvolvimento de problemas como dores de cabeça, musculares, febres, bem
como, doenças mais graves, como leptospirose. Solicito, portanto, que seja aprovado o pedido e
atendido pelo Executivo.
Nº 8975/2017 - Wilson Paraiba - PSB - Colocar posto e iluminação pública na Rua Mario Elling, entre as
Ruas Érico Venâncio Alves e a Rua João Henrique Ferreira, pois neste trecho foram construídos
geminados com entrada por está rua.
Nº 8985/2017 - Adilson Girardi - SD - Limpeza das bocas de lobo ao longo da Rua Carmem Miranda, no
Bairro Comasa.
Nº 8986/2017 - Wilson Paraiba - PSB - Colocar faixa horizontal e placa de PARE, na esquina da Rua
Arthur Zoefeld, com a Rua João Reinhold, no Bairro Iririu.
Nº 8987/2017 - Adilson Girardi - SD - Ensaibramento e patrolamento da Rua Carmem Miranda, em toda
a sua extensão, no Bairro Comasa.
MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
EM SEGUNDO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM REGIME DE PRIORIDADE - DO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 188/2017 - DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Autoriza o
Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, a celebrar convênio com a
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.
REQUERIMENTOS
Nº 200/2017 - Claudio Aragão - PMDB - O vereador abaixo assinado, conforme artigos 103, IV, “b”, e
118, do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, a realização de sessão especial em
homenagem aos vinte anos de fundação da Comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus,
comemorados em 16 de novembro de 2017.
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Nº 128/2017 - Odir Nunes - PSDB - Sobre as Notificações e Autuações aos comércios e indústrias - 1.
Quantas empresas com atividades industriais ou comerciais estão em locais não permitidos? 2.
Quantas dessas empresas industriais e comerciais foram notificadas e ou autuadas por questões
ambientais? 3. Quantas dessas empresas industriais e comerciais foram notificadas e ou autuadas por
questões de logísticas e mobilidade urbana? 4. Quais as empresas industriais e comerciais já
notificados e ou autuados para mudarem de endereço ou interromperam suas atividades pelos motivos
acima aludidos?
Nº 132/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - Com relação à Rede Wi-fi Pública, questionamos: - 1)Por que
não existe rede Wi-fi pública no município de Joinville? 2) Existe algum impedimento legal que fere a
instalação de rede wi-fi no município de Joinville? 3) Há alguma previsão para implantação de uma rede
wi-fi gratuita aos municípes, a exemplo do projeto Porto Alegre Livre? 4) Se sim, qual a situação atual
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deste projeto de criação de uma rede Wi-fi pública?
Nº 133/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Em relação à rua Éfeso, no bairro Paranaguamirim, tendo em
vista que os carros passam em alta velocidade, e colocam em risco os pedestres, e moradores que
precisam manobrar seus veículos para entrar ou sair de suas residências, questionamos: - a) Há projeto
para implantação de lombo faixa ou redutor de velocidade nas proximidades do número 315? b) Caso a
resposta seja negativa; existe projetos para a instalação de tachões refletivos juntamente com a faixa
de pedestres? c) Com o objetivo de reduzir a velocidade dos carros, e atenuar a preocupação dos
moradores, que há muito tempo exigem segurança viária na rua Éfeso, no bairro Paranaguamirim, qual
é o prazo para implantação de um desses itens?
Nº 134/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Em relação à rua Éfeso, no bairro Paranaguamirim, tendo em
vista que os carros passam em alta velocidade, e colocam em risco os pedestres, e moradores que
precisam manobrar seus veículos para entrar ou sair de suas residências, questionamos: - a) Há projeto
para implantação de lombo faixa ou redutor de velocidade nas proximidades do número 190? b) Caso a
resposta seja negativa; existe projetos para a instalação de tachões refletivos juntamente com a faixa
de pedestres? c) Com o objetivo de reduzir a velocidade dos carros, e atenuar a preocupação dos
moradores, que há muito tempo exigem segurança viária na rua Éfeso, no bairro Paranaguamirim, qual
é o prazo para implantação de um desses itens?
Nº 135/2017 - Lioilson Corrêa - PSC - Em relação á rua Éfeso, no bairro Paranaguamirim, tendo em
vista que os carros passam em alta velocidade, e colocam em risco os pedestres, e moradores que
precisam manobrar seus veículos para entrar ou sair de suas residências, questionamos: - a) Há projeto
para implantação de lombo faixa ou redutor de velocidade nas proximidades do número 121? b) Caso a
resposta seja negativa; existe projetos para a instalação de tachões refletivos juntamente com a faixa
de pedestres? c) Com o objetivo de reduzir a velocidade dos carros, e atenuar a preocupação dos
moradores, que há muito tempo exigem segurança viária na rua Éfeso, no bairro Paranaguamirim, qual
é o prazo para implantação de um desses itens?
Nº 137/2017 - Odir Nunes - PSDB - Promessa de Construção de um Trevo "Alemão" na SC 418, que dá
acesso ao Rio Lindo, Distrito de Pirabeiraba. - Considerando que, no período Eleitoral do ano de 2014
foi prometido pelo atual prefeito a construção de um trevo "Alemão" na SC 418, que dá acesso ao Rio
Lindo, no Distrito de Pirabeiraba, Indaga-se: 1. Existe algum projeto sobre o trevo acima aludido? 2. Foi
realizado concorrência para a execução da Obra? Se sim; 3. Qual a empresa vencedora para executar
a obra? 4. Qual o prazo para execução? 5. Qual o valor da obra?
MOÇÕES
Nº 533/2017 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora Tânia Larson- SD, parabeniza a jovem Amanda Gomes, por sua qualificação de prestigio e
recebimento da Medalha de Prata na na XIII Moscow Ballet Competition.
Nº 534/2017 - Wilson Paraiba - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
Wilson Paraíba - PSB, apela ao Executivo Municipal, que revitalize a fábrica de artefatos de concreto
municipal (Fábrica de tubos), visando ampliar a produção de lajotas e pavers e com isso atender a
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demanda de pavimentação das ruas com menor tráfego da cidade.
Nº 535/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho - PSB, PARABENIZA o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (SC, PR e
RS) e sua nova diretoria composta pelo Excelentíssimo Desembargador Dr. Carlos Eduardo Thompson
Flores como presidente, a Excelentíssima Desembargadora Dra. Maria de Fátima Freitas Labarrère
como vice-presidente e o Excelentíssimo Desembargador Dr. Ricardo Teixeira do Valle Pereira como
Corregedor Regional, bem como, RECONHECE a incontestável e brilhante atuação da nova
Administração que, com vigor e excelência, desenvolverá um valioso trabalho.
Nº 536/2017 - Adilson Girardi - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Adilson Girardi (SD), APELA ao Chefe do Executivo Municipal, Prefeito Udo Döhler, e ao
Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS, na pessoa do Sr. Bráulio Cesar da Rocha Barbosa,
Secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, para que viabilize estudo para implementar a pintura
de faixas de travessia de ciclistas anexas às faixas de pedestres, a fim de interligar as ciclofaixas do
Município, com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção, bem como
proporcionar mais qualidade de vida, saúde, cidadania e segurança aos munícipes e adeptos à prática
do ciclismo.
Nº 537/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA os cinco atletas do karatê de Joinville: Kaique
Rodrigues, Gabriel Rodrigues, Ryan Campos, Isabela Rainho e Alana Macial, da equipe
TeamMaciel/Sesporte/Yokohama/Danluca, que vão integrar a seleção brasileira no Campeonato SulAmericano da modalidade que será realizado de 29 de junho a 2 de julho em Santa Cruz de la Sierra,
na Bolívia.
Nº 539/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a equipe de Ginástica Rítmica de Joinville pela
conquista da segunda colocação geral no Campeonato Catarinense Adulto de Ginástica Rítmica,
disputado em Florianópolis, no final de semana. Parabeniza também Mariany Miyamoto, campeã geral
individual da Primeira Divisão e Luana de Souza garantindo vaga na seleção que representará o Estado
nos Jogos Escolares da Juventude, em Curitiba.
Nº 540/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a Rádio Udesc FM pela comemoração de seus 20
anos de fundação. A universidade preparou uma programação especial. Joinville, o ponto de partida da
rádio em 1997, receberá o espetáculo A Era do Rádio, de Cole Porter a Noel Rosa, que reúne a
orquestra acadêmica, a big band e o grupo de choro da Udesc.
Nº 541/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo João Fachini (PMDB), PARABENIZA a Direção, os Professores e
Alunos da Escola Municipal Professora Virgínia Soares, pela realização da 2ª Feira de Matemática,
tendo por objetivo o aperfeiçoamento da educação cientifica, a prática da pesquisa e inovação, bem
como a busca pelo aprimoramento no processo de aprendizagem da disciplina.
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Nº 542/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), PARABENIZA A INCORPOSUL PELA REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO
DO PALCO INCORPOSUL, BEM COMO, RECONHECE A IMPORTÂNCIA DESTA INICIATIVA PARA
PROMOÇÃO DA CULTURA E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE
JOINVILLE.
Nº 543/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a Associação de Moradores e Amigos do Bairro
Glória (AMAG), o Conselho de Segurança e o Conselho Local de Saúde pela comemoração dos 89
anos do Bairro Glória. Para festejar a data, no mês de julho serão realizados diversos eventos e
atividades destinados a comunidade.
Nº 544/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho - PSB, PARABENIZA o Padre e Monsenhor Bertino Weber que há 53 anos se
dedica a vida sacerdotal e RECONHECE a figura de fé e bondade desse nobre homem, que no dia 06
de novembro deste ano celebrará 80 anos de vida.
Nº 545/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo João Fachini (PMDB), PARABENIZA a Direção da Escola Municipal
Anna Maria Harger, a professora Eliana Célia Correia Gonçalves e os alunos do 9º ano, pela iniciativa
de realizar uma palestra sobre Conscientização Política, tendo como objetivo o desenvolvimento da
consciência política, a discussão e participação responsável na formação do cidadão e no exercício da
cidadania.
Nº 546/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a Associação Brasileira da Indústria de
Ferramentarias, através de seu presidente Christian Dihlmann, pela realização da 15ª Conferência
Mundial de Ferramentarias, que iniciou em 28 de junho e reuniu lideranças de empresas de 14 países.
Nº 547/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo João Fachini (PMDB), PARABENIZA a Juventude Amiga Santa Rosa
de Lima - JASTRAL, pelos 30 anos de caminhada inspirada na proposta de Jesus Cristo, atendeu o
chamando para vivência comunitária, na fé e na participação mediante trabalho de pastoral e sendo
agente transformador na sociedade.
Nº 548/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a Rádio Cultura AM 1.250 pela comemoração de
seus 58 anos, ressaltando e reconhecendo a importância da rádio na transmissão de informações e
entretenimento à comunidade joinvilense.
Nº 549/2017 - Richard Harrison - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando
proposição do Vereador Richard Harrison (PMDB), parabeniza a ginasta joinvilense Mariany Miyamoto
pela conquista de ser convocada para a Seleção Brasileira Individual Adulta de Ginástica Rítmica,
afinal, é um orgulho para nossa cidade termos alguém nos representando mundialmente. Certamente é
só o começo de uma grande e linda trajetória profissional, pois temos certeza de que veremos esse
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nome brilhando em muitos outros campeonatos.
Nº 552/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho - PSB, APELA ao Poder Executivo para que crie ou ajude a criar a Fundação
ou Instituto Luiz Henrique da Silveira (LHS), com possíveis parcerias com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Esporte e Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo (Secult) para que, juntamente, com familiares de LHS, viabilizem onde
um dia foi a residência do advogado, escritor, professor e político, um espaço cultural para oportunizar
que o público tenha acesso ao local, que se encontra intacto com todos os móveis, objetos pessoais,
premiações e homenagens conquistadas ao longo de sua incontestável e brilhante trajetória.
Nº 553/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo João Fachini (PMDB), PARABENIZA a Senhora Iracema Bento,
carinhosamente conhecida como Iracema do Retalho, pela atividade social que desenvolve,
especialmente por sua ação de acolhimento aos Haitianos residentes no bairro Iririu, auxiliando na
busca de um abrigo e trabalho, para suprir as necessidades mínimas para um uma vida digna.
Nº 554/2017 - Tânia Larson - SD - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da
vereadora Tânia Larson- SD, apela ao Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS para que
promova estudo e análise profissional da utilização da porta com trava automática em Vans Escolares
de Joinville, liberadas unicamente pelo motorista, a fim de estabelecer mais segurança no transporte
diário de seus passageiros.
Nº 555/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a empresa AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda
pela comemoração de seus 25 anos de fundação, reconhecendo a importância da empresa que, desde
1982, contribui para o desenvolvimento do Município de Joinville.
Nº 556/2017 - Wilson Paraiba - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
Wilson Paraíba - PSB, apela ao Executivo Municipal que disponibilize aos professores e professoras em
todas as unidades de educação, materiais, equipamentos e softwares necessários para o
desenvolvimento de suas atividades, inclusive para as que se relacionem com as atividades da horaatividade extraclasse.
Nº 557/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA o Grupo de Humanização Hospital Bethesda pela
organização e realização da I Festa Julina, em conjunto com o auxilio de voluntários e moradores da
localidade, e ainda incentiva as futuras organizações em nome do convívio e da harmonia na
comunidade.
Nº 558/2017 - Fernando Krelling - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Fernando Krelling (PMDB), PARABENIZA a Comunidade São Cristóvão, no Bairro Profipo,
pela Festa de São Cristóvão a ser realizada no dia 16 de Julho de 2017, representando a união entre a
espiritualidade e a festividade a fim de juntar a comunidade em prol da manutenção das amizades e
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revitalização das relações sociais.
Nº 559/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), PARABENIZA Guilherme Kuhnen, campeão do Concurso Interno de
Oratória e Debate da JCI Joinville, que representará o município na Etapa Estadual, sendo referência
como cidadão que muito honra o município de Joinville.
Nº 560/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), APELA ao Poder Executivo Municipal que viabilize a implantação do
aplicativo Colab no município de Joinville para o fortalecimento da participação cidadã, além de
aprimorar os serviços públicos de maneira transparente e, principalmente, na redução da burocracia.
Nº 561/2017 - Richard Harrison - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando
proposição do Vereador Richard Harrison (PMDB), parabeniza a Fundação Pró-Rim pelo transplante de
número 1.500 e aplaude os 30 anos de criação, em dezembro 2017. Sendo que a realização do
transplante 1.500 dá a dimensão de que a missão da Fundação Pró-Rim é a de salvar vidas, sendo
uma fonte inesgotável de histórias de amor e luta pela vida.
Nº 562/2017 - Natanael Jordão - PSDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
Natanael Jordão PSDB, APELA ao Chefe do Executivo Municipal, Sr. Udo Dohler, sugerindo e
requerendo que se manifeste a respeito da possibilidade e viabilidade de instituir um programa
chamado "empresa amiga da escola", onde empresas privadas possam realizar doações de materiais
didáticos, tecnológicos, desportivos e científicos, serviços ou qualquer outro tipo de material que seja
utilizável e indispensável para os CEIS e escolas do município de Joinville.
Nº 563/2017 - Natanael Jordão - PSDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador NATANAEL JORDÃO (PSDB), APELA à Sra. Secretária da Saúde Dra. Francieli Cristini
Shultz, e ao Exmo. Prefeito Sr. Udo Döhler, que estudem a possibilidade de viabilizar uma extensão da
UBS (Unidade Básica de Saúde) do loteamento Estevão de Matos, na Rua Paranaguamirim, mais
conhecida como Rodovia Paranaguamirim, localizada no mesmo bairro Paranaguamirim, Região da
Zona Sul de Joinville, para atender a intensa demanda dos munícipes daquela região.
Nº 564/2017 - Maurício Peixer - PR - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Maurício Peixer (PR), PARABENIZA ao Clube de Mães Esperança, pela passagem de seus
25 anos de atividades.
Nº 565/2017 - Richard Harrison - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando
proposição do Vereador Richard Harrison (PMDB), parabeniza o Museu Nacional de Imigração e
Colonização pelos 60 anos de atividades que proporcionam enriquecimento cultural e histórico a todos
os que buscam compreender o processo de colonização, assim como por todas as melhorias e
novidades que tem oportunizado aos cidadãos.”
Nº 566/2017 - Richard Harrison - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), acatando
proposição do Vereador Richard Harrison (PMDB), parabeniza o Centro de Educação Infantil
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Esperança pelos 30 anos de atividades que proporcionam uma educação de qualidade aliada à
proximidade com a comunidade e com os pais. São exemplos como esse que impulsionam Joinville a
obter uma educação infantil digna de ser imitada e respeitada.
Nº 567/2017 - Wilson Paraiba - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
Wilson Paraíba - PSB, apela ao Executivo Municipal, que disponibilize através do laboratório da
Secretaria de Desenvolvimento Rural, os alevinos das espécies Tilápia (principal), carpas, jundiá, pacu,
lambari, aos nossos produtores de peixes de água doce. Caso haja dificuldade de acesso a algum
insumo necessário para a produção dos alevinos, que se faça convênio/parceria com a Associação dos
Aquicultores de Joinville ou outros órgãos, e assim possamos impulsionar esta atividade que gera
tantos benefícios, não só econômicos, mas também de saúde e qualidade de vida a comunidade.
Nº 568/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do
Vereador Rodrigo Coelho (PSB), manifesta PESAR AOS FAMILIARES E AMIGOS PELO
FALECIMENTO DO SENHOR JAIR MENDES, ARTISTA PLÁSTICO, PINTOR, PROFESSOR,
DESENHISTA, PINTOR E EX-DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE, bem como,
respeitosamente, RECONHECE a sua grandiosa contribuição para o Festival de Dança de Joinville e
para a promoção da cultura em nossa cidade e no Brasil.
Nº 569/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo Coelho (PSB), PARABENIZA os 70 anos de existência do grupo
Alcoólicos Anônimos no Brasil, pela imensa contribuição e amparo com aqueles que sofrem com o
alcoolismo, como também, RECONHECE o significativo desempenho da catarinense, Sra. Jaira
Freixiela Adamczyk, que com competência está à frente da instituição no País.
Nº 570/2017 - Mauricinho Soares - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
preposição do Vereador Mauricinho Soares (PMDB), APELA ao Executivo Municipal e ao SEPUD –
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável que seja implementado um grupo
de trabalho visando a elaboração de estudo com a finalidade de propor projeto para a execução de uma
Rotatória na Avenida Santos Dumont com a Rua Jacobe Forbice, vez que a construção desta Rotatória
irá proporcionar uma melhora na mobilidade no uso daquele novo equipamento público, proporcionando
aos munícipes da região agilidade no seu deslocamento.
Nº 571/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo Fachini (PMDB), APELA à Secretaria de Proteção Civil e Segurança
Pública – SEPROT para que seja realizado estudos para implantação de um Posto da Guarda
Municipal na Praça do Parque da Cidade, pois desde a sua inauguração a segurança é uma das
maiores preocupações dos moradores da região e frequentadores, pois o local está sendo utilizado
como ponto de encontro de usuários de drogas, e frequentemente tem ocorrido danos ao patrimônio
público, devido ações de vândalos, fato que gera uma sensação de insegurança e impende a prática de
atividades físicas, tendo em vista a situação precária dos equipamentos e iluminação comprometida.
Nº 572/2017 - Rodrigo Fachini - PMDB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo João Fachini (PMDB), APELA a Águas de Joinville – Companhia de
Saneamento Básico, que instale o dispositivo eliminador de ar junto ao hidrômetro do consumidor assim
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que for solicitado, sem realizar a avaliação prévia de necessidade, e promova a divulgação nas faturas
de água, garantindo assim o direito do consumidor, conforme estabelecido pela lei municipal N º
4485/2001.
Nº 573/2017 - Natanael Jordão - PSDB - A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção de
NATANAEL JORDÃO (PSDB), APELA ao Secretário do Detran's, Sr. Bráulio Barbosa, ao Secretário do
SEPUD, Sr. Danilo Conti bem como ao chefe do Executivo Sr. Udo Döhler, que realize força tarefa e
identifique os pontos que necessitam de reposição ou nova instalação de sinalização vertical e/ ou
horizontal nas ruas do Município de Joinville, principalmente nos pontos em que há à presença de
radares e controladores eletrônico de velocidade. No intuito de ampliar a educação no trânsito e tornar
mais clara as informações para os motoristas que aqui trafegam.
Nº 574/2017 - Rodrigo Coelho - PSB - A Câmara de Vereadores de Joinville (SC), atendendo
proposição do Vereador Rodrigo Coelho (PSB), APELA à Prefeitura de Joinville que proporcione aos
seus empreendedores um coworking público, capaz de suprir uma necessidade do mercado e, ao
mesmo tempo, prestar grande ajuda aos iniciantes no ramo do próprio negócio.

Marilza Ferreira
Diretora de Assuntos Legislativos
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Adendo ao Diário da Câmara
Sessão Ordinária do dia 12 de julho de 2017.
Quarta-feira

PEQUENO EXPEDIENTE
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO PODER EXECUTIVO
Ofício nº 733/17 - SEGOV - Informamos que o Pedido de Informação nº 104/2017, de autoria do
Vereador Wilson Paraíba, formalizado pelo Ofício nº 1909/2017, foi encaminhado para registro, análise
e manifestação da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável - SEPUD.
Ofício nº 734/17 - SEGOV - Informamos que o Pedido de Informação nº 103/2017, de autoria do
Vereador Wilson Paraíba, formalizado pelo Ofício nº 1908/2017, foi encaminhado para registro, análise
e manifestação da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Cultura e
Turismo, da Secretaria de Habitação e da Secretaria do Meio Ambiente.
MENSAGENS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Mensagem Nº56/2017 - Projeto Lei Ordinária - 286/2017 - Autoriza o Executivo Municipal a outorgar
Permissão de Uso ao JOINVILLE E REGIÃO CONVENTION E VISITORS BUREAU
Mensagem Nº57/2017 - Projeto Lei Ordinária - 287/2017 - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Suplementar.
Mensagem Nº58/2017 - Projeto Lei Ordinária - 288/2017 - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Especial.
Projeto Lei Ordinária - 286/2017 - Executivo Municipal - Autoriza o Executivo Municipal a outorgar
Permissão de Uso ao JOINVILLE E REGIÃO CONVENTION E VISITORS BUREAU
Projeto Lei Ordinária - 287/2017 - Executivo Municipal - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Suplementar.
Projeto Lei Ordinária - 288/2017 - Executivo Municipal - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Especial.

GRANDE EXPEDIENTE
REQUERIMENTOS
Nº 203/2017 - Maurício Peixer - PR, Rodrigo Fachini - PMDB - O vereador abaixo assinado, conforme
art. 219, do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo Plenário,
prioridade para deliberação do Projeto de Lei nº 274/2017.
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