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ATA Nº 33/09 DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 28 DE SETEMBRO DE 2009.

Aos  vinte  e  oito  do mês de setembro de 2009,  às  19h08min,  sob a 
Presidência  do  Vereador  Joarez  Antonio  Santin,  realizou-se  a  27ª 
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°. 32/2009. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 32/2009, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura da emenda 
modificativa n°. 01/09 ao Projeto de Lei nº.  224/2009. Em discussão a 
emenda. Encerrada a discussão.  Em votação a emenda n° 01/09 ao 
PLE  n°.  224/2009,  a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da Mensagem Retificadora n°. 019/2009 ao Projeto de 
Lei  n°.  221/2009,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  suplementar 
dotações orçamentárias. Solicita, a pedido do vereador Izaque, a leitura 
dos  Pareceres  anexos  ao  Projeto.  Em  discussão  a  Mensagem 
Retificadora.  VEREADOR  MARCELO questiona  o  Presidente  das 
Comissões,  perguntando se a suplementação é  pela  necessidade da 
contrapartida no PSF do Samambaial.  VEREADOR IZAQUE esclarece 
que  há anulações de algumas ações que o Executivo entende que tem 
recurso disponível para manter o programa até o final do ano, ou não 
tem como executar até o final do ano. Diante disso, o Executivo está 
remanejando  para  o  programa  de  construção  da  unidade  de  saúde. 
VEREADOR MARCELO ressalta que mantem-se o valor da obra em R$ 
275.000,00, havendo somente a necessidade de suplementação para 
efetuar  o  pagamento  do  restante,  no  valor  de  R$  75.000,00. 
PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  a 
Mensagem Retificadora n°. 019/2009 ao Projeto de Lei n°. 221/2009, a 
qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei  n°.  225/2009,  que autoriza o Executivo Municipal  suplementar 
dotações orçamentárias. Em discussão o PLE n°. 225/09.  VEREADOR 
IZAQUE  propõe que, se o projeto for  aprovado em primeira votação, 
seja feita uma sessão extraordinária ainda hoje para a segunda votação. 
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VERADORA MÁRCIA concorda com o vereador Izaque.  PRESIDENTE 
encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°. 
225/2009,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda à 
leitura da Redação Final do Projeto de Lei n°. 222/2009, que autoriza o 
Executivo Municipal suplementar dotações orçamentárias.  VEREADOR 
IZAQUE sugere dispensa da leitura já que se trara da segunda votação 
da  Redação  Final,  e  não  houve  nenhuma  alteração.  PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do vereador Izaque,  o qual foi 
acatado.  Em  discussão  a  Redação  Final  ao  PLE  n°.  222/2009. 
Encerrada a discussão. Em segunda votação a Redação Final o Projeto 
de Lei n°. 222/2009, a qual foi aprovada.  VEREADOR DANIEL solicita 
ao Presidente que coloque em deliberação no Plenário a inclusão na 
pauta  da  Moção  de  Aplauso  n°.  15/2009.  PRESIDENTE  coloca  em 
deliberação  o requerimento  do  vereador  Daniel, o  qual  foi  acatado. 
Solicita que se inclua na pauta a Moção de Aplauso n°. 15/2009.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das 
indicações n°. 188/2009, que indica o ensaibramento das descidas para 
a praia de, pelos menos, duas ruas de cada bairro do Município, com a 
devida colocação de placas indicativas na Avenida Principal. De autoria 
do  Vereador  Jocelio  Pinheiro;  Indicação  n°.  189/2009,  que  indica  o 
ensaibramento das Ruas n°. 170 e 240, a partir da Avenida Vasco Nunes 
Balboa,  na  Barra  do  Saí.  De  autoria  do  Vereador  Jocelio  Pinheiro; 
Indicação n°.  190/2009 que indica a colocação  de uma lombada na 
Avenida  Beira  Mar,  entre  as  Ruas  n°.  990  e  1000.  De  autoria  do 
Vereador  Osni  Ocker  e  Indicação  n°.  191/2009  que  indica  o 
ensaibramento da Rua Frontin, entre as Ruas nº. 800 e 840. De autoria 
do Vereador Osni Ocker.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR DANIEL indica que seja averiguado a razão do mal cheiro 
na Av. André Rodrigues de Freitas, principalmente nas proximidades da 
Câmara  Municipal,  porque o  mal  cheiro  é  insuportável  e  prejudica  a 
todos,  principalmente  aos  comerciantes  da  região.  E  indica  que  seja 
averiguado  o  Cemitério,  que  também  está  tendo  mal  cheiro. 
VEREADOR  MARCELO  indica  ao  Executivo  Municipal  que  tome 
providências quanto aos dejetos dos animais de carga que circulam na 
rua.  VEREADORA MÁRCIA comenta que a empresa Transita já está 
tomando providências quanto aos abrigos de ônibus, conforme indicação 
feita  por  esta  Casa  de  Leis.  VEREADOR  DANIEL  comenta  que  o 
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conserto do abrigo de ônibus em frente à Câmara Municipal foi feito pela 
Prefeitura Municipal, e não pela Transita.

5. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de 
Aplauso n°. 15/2009, que agradece e congratula a equipe de Trilheiros 
Italama pelo 2° encontro de Trilheiros Italama .  Em discussão a Moção 
de Aplauso. VEREADOR JEFERSON parabeniza o evento. VEREADOR 
VALDECIR solicita que se oficie ao Presidente dos Trilheiros solicitando 
informações  a  respeito  do  patrocínio  feito  pelo  Executivo  ao  evento. 
VEREADORA  MÁRCIA  cometa  que  deve-se  conscientizar  a 
comunidade  quanto  a  eventos  como  esse,  para  evitar  acidentes. 
Também parabeniza o evento. VEREADOR JOAREZ  diz que o evento 
foi emocionante e afirma que apoia o evento.  PRESIDENTE  encerrada 
a  discussão.  Em votação a  Moção  de  Aplauso  n°.  15/09,  a  qual  foi 
aprovada. 

6, ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  parabeniza os Trilheiros Italama pelo grande 
evento. Solicita que se oficie à Águas de Itapoá solicitando relatório das 
ligações feitas desde julho de 2008 nas áreas embargadas do São José 
I, São José II e Samambaial. Diz que é solidário aos vereadores que 
dizem que as suplementações feitas pelo Executivo são demasiadas. 
Comenta que o material que está sendo usado no PSF do Samambaial 
não justifica o orçamento de mil e cem reais o metro quadrado, inclusive 
pelo fato de o preço de mão de obra do Município ser um dos menores 
do  País,  pela  concorrência.  VEREADOR JEFERSON  lembra  que  no 
próximo  sábado  haverá  convenção  do  partido  PMDB.  PRESIDENTE 
convida a Vereadora Márcia para fazer a entrega da Moção de Aplauso 
ao Presidente  do  Trilheiros  Italama,  o  Sr.  Charles.  VEREADOR 
JOCELIO  agradece  por  ter  tido  a  oportunidade  de  participar  das 
reuniões  da  Câmara.  VEREADOR  IZAQUE diz  que  os  vereadores 
agradecem pela  participação do vereador  Jocelio  durante  o  pequeno 
espaço de tempo que foi empossado.  VEREADOR DANIEL diz que o 
PMDB  se  sente  honrado  por  ter  o  vereador  Jocelio  no  Partido. 
VEREADORA MÁRCIA parabeniza o vereador Jocelio pela participação. 
VEREADOR VALDECIR  da  mesma forma,  parabeniza  e  agradece  o 
vereador  Jocelio  pela  participação  no  Legislativo.  VEREADOR  OSNI 
agradece e parabeniza o vereador Jocelio por sua participação nesta 
Casa  de  Leis.  PRESIDENTE agradece  o  vereador  pela  participação 
ativa  nas  reuniões.  VEREADORA  MÁRCIA solicita  que  seja  feita 
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Sessão Extraordinária após a Sessão Ordinária para a segunda votação 
do Projeto de Lei  n°.  225/09.  PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento  da  vereadora  Márcia,  o  qual  foi  aprovado.  Convoca os 
vereadores para Sessão Extraordinária logo após a  presente  Sessão 
Ordinária.

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais  havendo a tratar,  o  Presidente  agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, 
às 20h38min, 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, 28 de setembro 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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