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ATA  Nº  22/09  DA  4ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  1º  ANO 
LEGISLATIVO, DA 6ª LEGISLATURA EM 27 DE JUNHO DE 2009.

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2009, às 11h09min, sob a 
Presidência  de  seu  titular,  Joarez  Antônio  Santin,  realizou-se  a  4ª 
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  nº.  199/2009,  que  dispõe  sobre  o  Plano 
Plurianual do Município de Itapoá para o período de 2010 a 2013 e dá 
outras providências, e da exposição de motivos que deram origem ao 
projeto, sem necessidade de fazer a leitura dos anexos.  Em primeira 
discussão.  VEREADOR JOSÉ MARIA  como Presidente da Comissão 
de Orçamento e Finanças, comentou sobre as seis audiência públicas 
que foram realizadas nos bairros, a fim de reunir sugestões para o PPA. 
Disse  que  tais  audiências  foram  muito  produtivas.  VEREADOR 
MARCELO disse que no projeto não há parecer jurídico da Casa, pelo 
fato de que a Procuradora acompanhou todos os trabalhos em torno do 
PPA,  além do fato  de que o  projeto  terá  que ser  adequado à LDO. 
Portanto, quando a LDO chegar à Casa, será feita a devida apreciação 
pela Procuradora. Desta forma, como não há parecer ao projeto, solicita 
que o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dê parecer 
verbal.  VEREADOR JOSÉ MARIA após consulta ao vereador Valdecir, 
dá  parecer  favorável  ao  projeto  em discussão.  VEREADOR IZAQUE 
como Presidente da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, 
convoca  os  membros  da  comissão  para  comparecerem  à  reunião 
extraordinária na próxima segunda-feira, às 9:00 horas, com o objetivo 
de analisarem a redação final do projeto em tela. VEREADOR  DANIEL 
parabenizou o trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças,  dos 
servidores da Casa, da procuradora jurídica da Câmara e também do 
Poder  Executivo,  o  qual  fez  uma  emenda  à  Lei  Orgânica  que 
determinando  que  toda  matéria  orçamentária  deve  passar  por 
discussões em audiências públicas nos bairros. Diante disso, opina pela 
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aprovação  do  PPA.  VEREADOR  JOSÉ  MARIA  também  agradeceu 
pelos trabalhos prestados pelo Diretor Geral da Câmara.  VEREADOR 
IZAQUE  reconhece os esforços da Administração Pública,  entretanto, 
criticou  a  forma  como  foi  conduzida  a  audiência  pública  do  PPA 
ministrada pelo Executivo, além de praticamente todos os anexos terem 
erro de digitação. Solicita à Casa que identifique todos estes erros, pois 
haverá  necessidade  de  fazer  uma  correção.  VEREADORA  MÁRCIA 
concorda  que  há  necessidade  de  fazer  uma  correção  nos  erros  de 
digitação do PPA. Parabeniza os trabalhos da Comissão de Orçamento 
e Finanças, mas menciona que faltou a inclusão da construção de uma 
rampa no Pontal para puxar as embarcações. PRESIDENTE solicita que 
sejam providenciados, para segunda-feira, os pareceres ao projeto em 
discussão. VEREADOR OSNI elogiou os trabalhos desenvolvidos para a 
apreciação do PPA. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE 
nº. 199/2009, o qual foi aprovado por unanimidade.

2. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  declarou  encerrados  os  trabalhos  da 
presente  Sessão  Extraordinária,  às  11h28min,  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, 27 de junho 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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