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ATA  Nº  44/09  DA  9ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO,  DA  6ª  LEGISLATURA  EM  08  DE  DEZEMBRO  DE 
2009.

Aos  oito  dias  do  mês  de  dezembro  de  2009,  às  11h13min,  sob  a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  9ª 
Sessão Extraordinária do 1º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal  de  Vereadores  de  Itapoá.  O  Senhor  Presidente  declarou 
abertos os trabalhos, na seguinte ordem:

1. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da  Redação 
Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  227/2009,  oriundo  do  do  Executivo,  que 
estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2010. Em 
primeira  discussão  o  PLE  nº.  227/2009.  Encerrada  a  discussão.  Em 
primeira votação o PLE nº. 227/2009, o qual foi aprovado. VEREADOR 
IZAQUE solicita que se inclua na pauta o Projeto  de Lei n°. 17/2009, 
oriundo do Legislativo, que denomina nome de rua: “Angra dos Reis”; o 
Projeto de Lei n° 25/2009, oriundo do Legislativo, que  autoriza o Poder 
Executivo Municipal a suplementar dotação orçamentária, o qual tramita 
em em regime de urgência, e o Projeto de Lei n°. 241/2009, oriundo do 
do Executivo, que autoriza a ligação de água em área de posse, que 
também  tramita  em  regime  de  urgência.  PRESIDENTE  coloca  em 
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  acatado. 
VEREADOR  JEFERSON solicita  a  retirada  dos  Projetos  de  Lei  n°. 
22/2009, que  dispõe sobre a separação domiciliar do lixo doméstico e 
dá outras providências, e n°. 24/2009, que estabelece exigências na 
instalação  de  suportes  ou  compartimentos  para  sacos  de  lixo  nos 
imóveis urbanos e dá outras providências, os quais ele é o Vereador 
proponente.  VEREADOR CALDEIRA solicita a retirada dos Projetos 
de  Lei n°.  11/2009,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação 
Comunitária Say Mirim de Itapoá – ACSMIRIM, e n°.  23/2009, que 
dispõe  sobre  a  coleta  de  resíduos  inertes  através  de  caçambas 
estacionárias,  seu  transporte,  deposição,  tratamento  e  destinação 
final, e dá outras providências, ambos de sua autoria. PRESIDENTE 
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
241/2009. Em única discussão o Projeto. Encerrada a discussão. Em 
única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.  241/2009,  o  qual  foi  aprovado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
25/2009. Em única discussão o Projeto. Encerrada a discussão. Em 
única  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.  25/2009,  o  qual  foi  aprovado. 

Av. André Rodrigues de Freitas, nº 719 Itapema do Norte – Itapoá/SC  CEP. 89.249-000
Fone: (47) 3443-6146



        Poder Legislativo
    Câmara Municipal de Vereadores de 

     Itapoá - Santa Catarina

Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
17/2009.  Em primeira  discussão o Projeto.  Encerrada a  discussão. 
Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°.  17/2009,  o  qual  foi 
aprovado. 

2. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  declarou  encerrados  os  trabalhos  da 
presente  Sessão  Extraordinária,  às  12h02min,  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, 08 de dezembro de 2009.

    Joarez Antonio Santin                       Daniel Silvano Weber
            Presidente          Vice-Presidente

   Marcelo Antonio Tessaro                          Luis Carlos Zagonel 
       Primeiro Secretário                            Diretor Geral
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