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ATA Nº 41/09 DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2009, às 19h07min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
33ª Sessão Ordinária do 1º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos, após a leitura de um trecho da Bíblia e oração do Pai Nosso, 
na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n°.  40/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 40/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto de 
Lei n°. 235/2009, que incorpora abono concedido pela Lei Municipal n°. 
217/2009 e o complemento referente às diferenças constitucionais, e dá 
outras providências.  Após, distribui o projeto às Comissões em regime de 
urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 
236/2009,  que  incorpora  abono  concedido  pela  Lei  Municipal  n°. 
217/2009,  e  dá  outras  providências.  Após,  distribui  o  projeto  às 
Comissões em regime de urgência. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Lei n°. 237/2009, que dispõe sobre o zoneamento do 
uso  e  ocupação  do  solo  urbano  do  município  de  Itapoá,  e  dá  outras 
providências. Após, distribui o projeto às Comissões em regime ordinário. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 22/2009, 
que dispõe sobre a separação domiciliar do lixo doméstico e dá outras 
providências. Após,  distribui  o  projeto  às  Comissões  em  regime  de 
urgência simples. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei 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.  Após,  distribui  o  projeto  às 
Comissões  em regime ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  24/2009,  que  estabelece  exigências  na 
instalação de suportes ou compartimentos para sacos de lixo nos imóveis 
urbanos e dá outras providências. Após, distribui o projeto às Comissões 
em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
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PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto de 
Lei  nº.  234/2009,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal suplementar dotações orçamentárias. Em discussão o projeto. 
Encerrada a discussão. Em única votação o  Projeto de Lei n°. 234/2009, 
o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Redação Final do Projeto de Lei n°. 16/2009, que altera a Lei Municipal 
n°. 146/2002, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e 
do  sossego  público.  Em  discussão  o  projeto.  Devolve  o  projeto  às 
Comissões  para  esclarecimento  de  dúvidas  que  surgiram  durante  a 
discussão do mesmo.

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°.61/2009, que requer a prorrogação do prazo de cessão 
de uso do lote n°. 10, situado na esquina da Avenida Samambaial com a 
Rua do Peixe, no Balneário Samambaial, o qual foi cedido à Associação 
dos Catadores e Carroceiros de Itapoá até a data de 31 de dezembro de 
2009, pela Lei Municipal nº. 173/2008 de 05 de maio de 2008, de autoria 
do  Vereador  José  Maria  Caldeira.  Em  discussão  o  Requerimento. 
Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n°. 61/09, o qual foi 
aprovado.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA  indica ao Executivo Municipal que determine ao 
setor  competente  que  providencie  a  construção  de  uma  lombada  na 
Avenida do Príncipe, em frente à Igreja Quadrangular. VEREADOR OSNI 
indica ao Executivo Municipal  que determine ao setor  competente que 
providencie  o  patrolamento  das  laterais  da  estrada  Cornelsen. 
VEREADOR MARCELO indica que se  retire  os entulhos  da  praça no 
Balneário Paese. Indica que se providencie a construção de uma lombada 
na Avenida Perola do Atlântico, entre as Ruas Caracaxá e Aracanguira. 
Indica,  ainda,  a  limpeza em frente  aos  dois  portões  da  Escola  Ayrton 
Senna. 

6. MOÇÃO
VEREADOR DANIEL solicita  que  se  faça  uma  Moção  de  Pesar  pelo 
falecimento do Senhor Braulio,  pai  da enfermeira Herta.  PRESIDENTE 
coloca  em deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi 
aprovado. Determina que se confeccione a Moção. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
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VEREADOR  DANIEL comenta  que  depois  de  várias  reivindicações, 
inclusive dele, iniciou-se a recuperação asfáltica na  estrada Cornelsen. 
Comenta que marcou uma audiência com a Juíza, na próxima terça-feira, 
dia 24, às 16:00 horas, para tratar da situação do São José I e II e do 
Samambaial, e convida a todos os Vereados para participarem da citada 
audiência. 

8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h28min, 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, 23 de novembro 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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