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ATA Nº 45/09 DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2009, às 19h06min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
36ª Sessão Ordinária do 1º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos, após leitura do trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na 
seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°.  43/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 43/2009, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n°. 44/2009. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Extraordinária n°. 44/2009, a qual foi aprovada.  Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.  SECRETÁRIO 
faz  a  leitura  do  Parecer  Jurídico  da  Casa referente  ao  projeto  de  Lei 
complementar n°. 02/2009, que altera a Lei Complementar n°. 13/2006, 
cria  a  estrutura  organizacional  do  Poder  Legislativo  do  município  de 
Itapoá/SC  e  dá  outras  providências.  De  autoria  da  Mesa  Diretora.  O 
Parecer sugere a retirada do Projeto de Lei da tramitação. PRESIDENTE 
acompanha o Parecer e determina a retirada de  tramitação do referido 
Projeto de Lei. 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°.  227/2009,  oriundo do  Executivo, que  estima a  receita  e  fixa 
despesas para o exercício financeiro de 2010.  VEREADOR IZAQUE 
solicita dispensa de leitura na integra do Projeto de Lei. PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque, o qual foi 
aprovado.  Em discussão o projeto. Em Segunda votação o Projeto de 
Lei  n°.  227/2009,  o  qual  foi  aprovado  com  ausência  do  Vereador 
Daniel  e  da Vereadora Márcia.  Solicita  ao Secretário  que proceda à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  17/2009,  oriundo  do  Legislativo,  que 
denomina  nome  de  rua:  “Angra  dos  Reis”.  VEREADOR  IZAQUE 
solicita  dispensa de leitura  na integra dos Projetos de Lei  n°  17/09, 
18/09,  19/09  e  20/09.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento do Vereador Izaque, o qual foi aprovado. Em discussão o 
projeto. Em Segunda votação o Projeto de Lei n°. 17/2009, o qual foi 
aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°.  18/2009, oriundo do Legislativo,  que denomina nome de rua: 
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“Merary  Cipriano”.   Em discussão o projeto.  Em Segunda votação o 
Projeto de Lei n°. 18/2009, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  19/2009,  oriundo  do 
Legislativo, que altera a Lei Municipal n°. 111/95, que dá denominação 
à via pública. Em discussão o projeto. Em Segunda votação o Projeto 
de  Lei  n°.  19/2009,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 20/2009, oriundo do Legislativo, 
que declara de utilidade pública a Associação de Proteção da Reserva 
do  Mangue  da  Barra  –  APREMAI.  Em  discussão  o  projeto.  Em 
Segunda votação o Projeto de Lei n°. 20/2009, o qual foi aprovado. 

3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente que se faça o ensaibramento da Rua 40 na Barra do 
Saí,  porque  é  onde  os  ônibus  fazem  as  manobras  e  a  rua  está 
intransitável. 
 
4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  diz  que  a  pauta  não  está  completamente  limpa 
devido a alguns projetos que são de maior complexidade e devem ser 
melhor  analisados  antes  de  serem submetidos  a  votação em plenário. 
VEREADOR JEFERSON agradece a presença de todos que participaram 
do  encontro  do  PMDB  que  aconteceu  no  Domingo.  Comenta  que  o 
Legislativo fez um bom trabalho durante esse ano. Deseja um feliz natal  a 
todos.  VEREADOR IZAQUE diz que aprendeu muito durante esse ano. 
Cumprimenta  a  mesa  diretora  da  Casa  pela  forma  com  que  vem 
conduzindo os trabalhos.  Comenta que esta acontecendo na Cidade a 
Florarte, e cumprimenta os organizadores. Deseja um feliz natal  a todos. 
VEREADOR  OSNI diz  que  aprendeu  muito  durante  este  ano  com os 
vereadores que já tinham mais experiencia. Diz que os vereadores estão 
trabalhando  por  um  Município  melhor.  Diz  que  mesmo  estando  em 
recesso  o  trabalho  não  irá  parar.  Deseja  um  feliz  natal  a  todos. 
VEREADORA MÁRCIA comenta  que  amanhã  haverá  a  formatura  dos 
jovens do Ensino Médio do Nereu Ramos. Comenta que dia 15 haverá a 
formatura dos salva vidas. Parabeniza o trabalho da APREMAI. Deseja um 
feliz  natal  a  todos.  VEREADOR  MARCELO solicita  que  se  oficie  à 
Secretaria de Saúde solicitando que se nomeie alguém para o cargo de 
enfermeira chefe para o PSF do Pontal. Comenta que estão sedo abertos 
alguns  comércios  irregulares  e  que  espera  que  o  Executivo  tome 
providências. Diz que mesmo em recesso estarão fiscalizando a limpeza 
da  praia.  Deseja  um  feliz  natal  a  todos.  PRESIDENTE agradece  as 
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Comissões  pelo  bom  trabalho  que  desempenharam  durante  ano. 
Agradece aos Vereadores e aos funcionários por ajudá-lo a conduzir os 
trabalhos.  Deseja um feliz natal  a todos.

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h00min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Diretor Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 14 de dezembro de 2009.

      Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
 Presidente                                          Vice- Presidente

  Marcelo Antonio Tessaro                         Luis Carlos Zagonel           
          Primeiro Secretário                         Diretor Geral
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