
ATA Nº 95/10 DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2010.

Aos  vinte  dias  do  mês  de  dezembro  de  2010,  às  19h03min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Joarez Antonio Santin, realizou-se 
a  39ª  Reunião  Ordinária  do  2º  ano  Legislativo  da  6ª  Legislatura  da 
Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Itapoá.  O  Senhor  Presidente 
declarou abertos os trabalhos,  após leitura de um trecho da Bíblia e a 
oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°  94/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 94/2010, 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° 01/2010, que modifica o art.  1° do Projeto  de Lei  n° 
49/2010, que autoriza o Executivo Municipal conceder abono natalino 
pecuniário  aos  servidores  públicos  municipais,  e  dá  outras 
providências. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. 
Em única votação a  Emenda Modificativa n° 01/2010 ao Projeto  de 
Lei n° 49/2010, a qual foi aprovada.  Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura da Emenda Modificativa n° 01/2010, que modifica o art. 2° do 
Projeto  de Lei n° 49/2010. Em única discussão a emenda. Encerrada a 
discussão.  Em única votação a  Emenda Modificativa n°  02/2010 ao 
Projeto  de Lei n° 49/2010, a qual foi aprovada.  VEREADOR IZAQUE 
solicita a inclusão da única votação do  Projeto  de Lei n° 49/2010 na 
pauta  da  presente  Reunião.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento  do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  51/2010,  que 
altera a Lei Municipal n° 210/2003, e dá outras providências. Em única 
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o 
Projeto de Lei n° 51/2010 o qual foi aprovado.  Solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  52/2010,  que  autoriza  o 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar.  Em  única 
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o 
Projeto de Lei n° 52/2010, o qual foi aprovado.  Solicita ao Secretário 
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que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 49/2010. Em única discussão 
o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei n° 
49/2010, o qual foi aprovado.

3. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA :
PRESIDENTE solicita  ao Secretário que proceda à leitura dos artigos 
21,  22,  36  e  38  da  Lei  Orgânica  Municipal.  VEREADOR MARCELO 
solicita que seja feita a votação por cargo e não por chapa, já que o 
Regimento  Interno  não  especifica  a  forma da votação.   VEREADOR 
DANIEL diz que respeita o posicionamento do Vereador Marcelo, mas 
solicita que seja feita a votação por  chapa, como foi feita a eleição da 
atual Mesa Diretora. VEREADOR MARCELO lembra que na eleição de 
dezembro  de  2006  foi  feita  eleição  nominal.  VEREADOR  DANIEL 
lembra que tal eleição foi derrubada na justiça.  PRESIDENTE coloca 
em deliberação a eleição por chapa, a qual foi aprovada. VEREADOR 
MARCELO solicita  a  inclusão  da  chapa  com  seu  nome  para 
Presidência e o do Vereador Valdecir para primeiro Secretário, já que 
entende que não há necessidade de ter o Vice-Presidente e o Segundo 
Secretário.  PRESIDENTE suspende a Reunião por cinco minutos para 
que  as  chapas  sejam protocoladas.  Reabre  a  Reunião.  Informa que 
duas  chapas  foram  protocoladas  sendo:  Chapa  1:  Presidente  o 
Vereador  Daniel  Silvano  Weber,  Vice-  Presidente  o  Vereador  Osni 
Ocker, Primeira Secretária a Vereadora Márcia Regina Eggert Soares e 
Segundo  Secretário  o  Vereador  Joarez  Antonio  Santin.  Chapa  2: 
Presidente o Vereador Marcelo Antonio Tessaro e Primeiro Secretário o 
Vereador Valdecir de Souza. Esclarece que conforme o § 3° do art. 21 
do Regimento Interno,  a  eleição dos membros da Mesa far-se-á por 
maioria  simples,  por  sorteio  mecânico,  assegurando-se  o  direito  de 
voto inclusive aos candidatos na Mesa e o voto será aberto. Convida o 
ex-  Vereador,  o  Senhor  Miguel  Braz,  para  acompanhar  o  sorteio  da 
ordem de votação. Informa que a votação ocorrerá na seguinte ordem: 
Vereador  Marcelo  Antonio  Tessaro,  Vereador  Daniel  Silvano  Weber, 
Vereador  Osni  Ocker,  Vereador  Jeferson  Rubens  Gracia,  Vereadora 
Márcia  Eggert  Soares,  Vereador  Valdecir  de Souza,  Vereador  Izaque 
Goes, Vereador José Maria Caldeira e Vereador Joarez Antonio Santin. 
Em votação a Mesa Diretora.  VEREADOR MARCELO vota na Chapa 
2.  VEREADOR DANIEL vota na Chapa 1.  VEREADOR OSNI vota na 
Chapa  1.  VEREADOR  JEFERSON vota  na  Chapa  1.  VEREADORA 
MÁRCIA vota na chapa 1.  VEREADOR VALDECIR vota na Chapa 2. 
VEREADOR IZAQUE vota na Chapa 1.  VEREADOR CALDEIRA vota 
na  Chapa 1.  VEREADOR JOAREZ vota  na  Chapa 1.  PRESIDENTE 
declara eleita a Chapa 1, com sete votos a dois. Diz que deste modo a 
Mesa Diretora para o próximo biênio terá como Presidente o Vereador 
Daniel  Silvano  Weber,  Vice-  Presidente  o  Vereador  Osni  Ocker, 
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Primeira  Secretária  a  Vereadora  Márcia  Regina  Eggert  Soares  e 
Segundo  Secretário  o  Vereador  Joarez  Antonio  Santin.  VEREADOR 
MARCELO cita  que  o  art.  38  da  Lei  Orgânica  Municipal  diz  que  na 
constituição  da  Mesa  é  assegurado  tanto  quanto  possível  a 
representação proporcional dos Partidos ou dos blocos Parlamentares 
que  participam  da  Casa,  e  que  tal  artigo  foi  ignorado.  VEREADOR 
DANIEL diz que três dos quatro Partidos Políticos da Casa fazem parte 
da Mesa Diretora Eleita, da mesma forma que a atual Mesa Diretora. 

4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CALDEIRA  deseja  um bom trabalho  para  a  nova Mesa 
Diretora.  VEREADOR JEFERSON diz que tem plena certeza que com 
a nova Mesa Diretora continuará a harmonia nesta Casa de Leis. Diz 
que confia no novo Presidente e que o Vereador Daniel tem todos os 
méritos  para  assumir  a  Presidência.  Afirma  que  o  Vereador  Daniel 
conquistou com paciência o cargo, sem imposição e com respeito. Diz 
que  está  muito  orgulhoso  desta  Casa  Legislativa.  Deseja  um  Feliz 
Natal  e  um  Prospero  Ano  Novo  a  todos. VEREADOR  IZAQUE 
concorda com o Vereador Jeferson com relação ao Poder Legislativo. 
Lembra que diversos projetos importantes foram votados nesses dois 
anos. Parabeniza a atual Mesa Diretora pelos trabalhos desenvolvidos. 
Diz que o Vereador Daniel tem toda condição de dar continuidade aos 
trabalhos da atual gestão. Deseja  a todos um feliz natal e um  ano de 
muitas  felicidades.  VEREADOR  OSNI diz  que  os  Vereadores  estão 
entrando em recesso das Reuniões Ordinárias, mas que continuarão o 
trabalho.  Afirma  que  a  nova  Mesa  Diretora  dará  continuidade  aos 
trabalhos. Deseja a todos um feliz natal e um ano novo de muita saúde 
e paz. VEREADORA MÁRCIA procede a leitura de uma mensagem de 
Natal. Deseja a todos um feliz natal e um feliz ano novo.  VEREADOR 
MARCELO diz  que  a  eleição  que  aconteceu  nesta  Reunião  foi 
tranquila. Diz que não lembra de nenhuma atitude sua que demonstre 
que ele usou de pressão para ser  o presidente da Câmara.  Diz  que 
lançou  seu  nome  à  presidência,  porque  tinha  um  compromisso 
assumido e assinado pelos vereadores. Afirma que por não fazer mais 
parte da Mesa Diretora poderá participar das Comissões. Lembra que 
nunca  faltou  com  respeito  a  nenhum  vereador  e  nunca  deixou  de 
cumprir um compromisso. Deseja um feliz natal e um próspero 2011 a 
todos. VEREADOR DANIEL agradece a todos os vereadores pelo voto 
de confiança. Solicita ao PP que apresente o documento citado pelo 
Vereador  Marcelo.  Esclarece  que  não  existe  nenhum  documento 
assinado pelo PMDB se comprometendo a eleger um Vereador do PP 
na Presidência da Câmara. Esclarece ainda que o que houve foi uma 
solicitação  unilateral  do  PP  solicitando  os  votos  do  PMDB.  Se 
compromete a fazer o melhor trabalho possível. Diz que se orgulha de 
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ter  acompanhado o Vereador Joarez na Presidência.  Deseja um feliz 
natal e um prospero ano novo a todos. VEREADOR JOAREZ comenta 
que  com  a  ajuda  dos  Vereadores  e  dos  funcionários  da  Casa,  o 
Legislativo  está  mais  transparente.  Comenta  sobre  as  melhorias  da 
Câmara nesses dois anos de sua gestão. Diz que deixa a presidência 
com uma economia de R$ 108.873,00 em 2009 e R$ 113.000,00 em 
2010  para  a  construção  da  sede  do  Legislativo.  Lamenta  não  ter 
conseguido iniciar as obras, em virtude da burocracia com relação ao 
desmembramento do terreno. Agradece a todos e deseja um feliz natal 
e um bom ano de 2011 a todos. 

5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
20h38min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Secretário  Geral  e  pela  Mesa 
Diretora.
Itapoá, 20 de dezembro de 2010.

  Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
       Presidente                                               Vice- Presidente

          Marcelo Antonio Tessaro                            Osni Ocker  
              Primeiro Secretário                        Segundo Secretário

                     Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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