
ATA Nº 92/10 DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2010.

Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  novembro  de  2010,  às  19h00min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador   Joarez Antonio Santin, realizou-se a 36ª 
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° 91/2010. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 91/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 
46/2010,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  dos 
Bairros  São  José  I  e  São  José  II  –  AMBSJ.  Após,  distribui  o  Projeto  às 
Comissões Permanentes da Casa, em regime ordinário.  VEREADOR DANIEL 
solicita  a  inclusão  do  Projeto  de  Lei  n°  47/2010,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal a conceder gratificação aos profissionais de saúde do NASF - Núcleo 
de  Apoio  à  Saúde  da  Família,  e  dá  outras  providências,  na  pauta  desta 
Reunião.  PRESIDENTE  em deliberação o requerimento do Vereador Daniel, o 
qual foi aprovado. Após distribui o referido projeto às Comissões Permanentes 
da Casa, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Modificativa  n°  01/2010,  que  modifica  o  inciso  III  do  art.  30  do  Projeto  de 
Resolução n° 02/2010, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Em  única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n° 01/2010 ao  Projeto de 
Resolução n° 02/2010, a qual foi aprovada.  VEREADOR MARCELO solicita a 
inclusão  da  primeira  votação  do  Projeto  de  Resolução  n°  02/2010  na  pauta 
desta  Reunião.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do 
Vereador Marcelo, o qual foi aprovado. VEREADORA MÁRCIA solicita dispensa 
da leitura do Projeto de Lei n° 39/2010. PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
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que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  n°  39/2010,  oriundo  do 
Executivo, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 
2011.  Em primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira 
votação o Projeto de Lei n° 39/2010, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário  
que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 45/2010, oriundo do Legislativo, que 
declara  de  utilidade pública  a  Associação de  Proteção e  Abrigo  aos  Animais 
Carentes  São  Francisco  de  Assis  –  APAACSFA.  Em  primeira  discussão  o 
projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n° 
45/2010,  o qual  foi  aprovado. Solicita  ao Secretário  que proceda à leitura da 
Redação Final ao Projeto de Lei n° 44/2010, oriundo do Legislativo, que proíbe 
o  consumo  de  cigarros,  cigarrilhas,  charutos,  cachimbo  ou  qualquer  outro 
produto  fumígero,  derivado  ou  não  do  tabaco,  na  forma  que  especifica.  Em 
segunda  discussão  o  projeto.  VEREADOR  JOAREZ sugere  emenda  para 
modificar o prazo para entrar em vigor a Lei, de 90 para 15 dias. PRESIDENTE 
retorna o  Projeto de Lei n° 44/2010 às Comissões para que analisem a emenda 
sugerida pelo Vereador Joarez. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do 
Projeto  de  Resolução  n°  02/2010.  Em  primeira  discussão  o  Projeto  de 
Resolução.  VEREADORA MÁRCIA sugere emenda para modificar o paragrafo 
único do artigo 12, passando a ter a seguinte redação: “É passível também com 
a  penalidade  de  perda  do  mandato  o  Vereador  que  infringir  as  disposições 
contidas  no  art.  33  da  Lei  Orgânica  do  Município”.  PRESIDENTE retorna  o 
Projeto de Resolução n° 02/2010 às Comissões Permanentes, para que a tal 
emenda seja analisada. 

4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 
32/2010, que requer informações sobre falta de manutenção do posto de saúde 
da localidade da Jaca e  o cronograma de trabalho da referida secretaria  em 
relação à manutenção do posto de saúde citado. De autoria da Bancada do PP. 
Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento  n°  32/2010,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°  33/2010,  que  requer  cópia  do  projeto 
original  do Porto de Itapoá,  que foi  apresentado à comunidade em Audiência 
Pública ocorrida na Acopof. De autoria do Vereador Joarez Antonio Santin. Em 
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o 
Requerimento  n°  33/2010,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Requerimento n° 34/2010, que requer informações sobre a 
existência  de  acordo,  convênio  ou  contrato  entre  o  Executivo  Municipal  e  o 
Porto  de  Itapoá  quanto  a  autorização  para  a  movimentação  de  cargas 
portuárias de qualquer natureza dentro do perímetro de rodovias urbanas desde 
Município.  De  autoria  do  Vereador  Joarez  Antonio  Santin.  Em  discussão  o 
Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento n° 34/2010, 
o qual foi aprovado. 
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5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n° 
151/2010, que indica que seja providenciada a troca das telhas quebradas do 
refeitório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Speck. De autoria 
dos  Vereadores  Valdecir  de  Souza,  Marcelo  Antonio  Tessaro  e  José  Maria 
Caldeira.

6. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR DANIEL indica que o Executivo Municipal,  através da secretaria 
competente, providencie o ensaibramento na Rua Doutor Murici, entre as Ruas 
350 e 360, na Barra do Saí.  VEREADOR JEFERSON indica que o Executivo 
Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  a  revitalização  de 
todas as praças de lazer e esportes ao longo da orla.  VEREADOR CALDEIRA 
indica que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, providencie 
uma vistoria na localidade onde era o Marlin Azul,  para verificar se há riscos 
para  a  população  e  a  necessidade  da  demolição  do  local.  VEREADOR 
MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, 
providencie  a  roçada  das  esquinas  e  das  laterais  da  Avenida  Celso  Ramos. 
VEREADOR GERALDO indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie a     fiscalização e comunicação dos responsáveis pela 
colocação de faixas no início da Avenida Celso Ramos, para que retirem tais 
propagandas a fim de manter o Município sem poluição visual.  

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  OSNI  comenta  que  a  Secretaria  de  Educação  irá  demolir  e 
construir  uma  nova  quadra  de  esportes  na  Escola  Municipal  de  Ensino 
Fundamental  Euclides  Emídio  da  Silva  e  na  Escola  Municipal  de  Ensino 
Fundamental Frei Valentim. Lembra que na próxima sexta-feira irá acontecer a 
segunda mostra pedagógica no Frei Valentim. Comenta que até o final do ano 
serão instalados os ar-condicionados em todas as salas das escolas Municipais.  
Agradece ao Secretário de Obras pelo atendimento às solicitações. Esclarece 
que  solicitou  a  colocação  de  manilhas  na  Rua  Maria  Lopes  de  Souza  e  as 
manilhas  foram  colocadas.  Diz  que  a  manutenção  da  Rua  Frontin  foi  feita. 
Comenta que foi feita a manutenção do asfalto em frente à Sorveteria Fofoca. 
VEREADOR  CALDEIRA parabeniza  o  projeto  PROERD  pela  formatura  que 
aconteceu na última quinta-feira. Parabeniza a diretora da Escola  Municipal de 
Ensino Fundamental Euclides Emídio da Silva pela organização da 6ª FECITA. 
Diz que visitou a Secretaria de Educação para conversar sobre o fechamento 
da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Alberto  Speck  e  que  lá  muitas 
questões foram esclarecidas. Esclarece que a escola não será fechada e sim 
alguns  alunos  serão  transferidos  para  a  Escola  Municipal  de  Ensino 
Fundamental  Frei  Valentim  e,  ainda,  esses  alunos  serão  favorecidos  com  o 
contra-turno com atividades agrícolas. Diz que não é um projeto de lei para que 
os Vereadores fiquem contra ou a favor  e que não cabe a nenhum vereador 
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ficar  tomando  posição.  Diz  que  irá  visitar  mais  uma  vez  o  Saí  Mirim  para 
conversar. VEREADOR MARCELO comenta que em 2009 foram reformados os 
postos de saúde e que o posto de saúde da Jaca ficou de fora dessa reforma. 
Diz que gostaria que tivesse ocorrida a primeira votação do Código de Ética,  
mas  que  acredita  que  ainda  estará  em tempo  de  votar  tal  projeto  antes  do 
recesso do final de ano. Parabeniza o Prefeito Municipal pela recuperação das 
calçadas. Diz que nenhum aluno do Saí Mirim se matriculou no Frei Valentim. 
Comenta que a Secretária de Educação e o Prefeito Municipal estão indo contra 
manter  as  crianças  no  interior  para  evitar  o  êxodo  rural.  Diz  que  é  absurdo 
colocar uma criança de 10 anos em um ônibus às cinco horas da manhã e voltar 
para casa às duas horas da tarde. Diz que os vereadores não tem o poder de 
obrigar o Executivo a fazer bom uso do dinheiro público. Diz que a instalação do 
Porto trará alguns problemas,  mas que trará muitos benefícios e que nada é 
mais justo do que os representantes da comunidade cobrarem os acordos feitos 
entre o Porto e o Município. 
 
8. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h46min, 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, 29 de novembro 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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