
ATA Nº 89/10 DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 1° DE NOVEMBRO DE 2010.

Ao  primeiro  dia  do  mês  de  novembro  de  2010,  às  19h02min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o  Vereador  Joarez Antônio Santin, realizou-se 
a  33ª  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°  88/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 88/2010, 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 do Projeto 
de Lei Complementar n° 05/2010, oriundo do Executivo, que altera a 
Lei  Complementar  Municipal  n°  005/2003,  que  institui  o  Código  de 
Obras do município de Itapoá, e dá outras providências, bem como do 
relatório  de  vistas  do  Vereador  Daniel  Weber.  VEREADOR  DANIEL 
conforme  mencionado  no  relatório  de  vistas,  apresenta  a  Emenda 
Modificativa n° 01/2010 ao Projeto de Lei  Complementar n° 05/2010. 
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da referida 
emenda.  Remente  o  Projeto  de  Lei  Complementar  n°  05/2010, 
acompanhado  da  Emenda  Modificativa  n°  01/2010,  às  Comissões 
Permanentes da Casa.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°  131/2010,  que  indica  a  manutenção  dos  postos  salva-vidas  do 
Município, de autoria da Bancada do PMDB.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  das  luminárias  na 
Rua  Madalena  Hau  e  na  Rua  Caracaxá,  próximo  à  escola  Ayrton 
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Senna. Indica, ainda, que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente,  providencie a manutenção da Rua Ana Maria Rodrigues 
de  Freitas  e  da  Rua  André  Rodrigues  de  Freitas,  próximo  à  Escola 
Claiton  Almir  Hermes,  visto  que  o  saibro  deve  ter  afundado  e  as 
referidas ruas estão com excesso de areia.  VEREADOR CALDEIRA 
indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie  o  manilhamento  da  valeta  na  Rua  2620,  próximo  à 
ACOPOF.  Indica,  ainda,  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente, providencie a abertura de uma boca de lobo na 
Rua Walter Crisanto, pois, quando chove, tal rua fica alagada.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
PRESIDENTE  solicita  que  se  oficie  o  Executivo  Municipal 
encaminhando cópia do ofício n° 354/2010 do Ministério Público, que 
trata da criação do Conselho Municipal da Agricultura, já que tal projeto 
deve  partir  do  Executivo.  VEREADOR  JEFERSON parabeniza  a 
Senhora Dilma Rousseff pela vitória. Comenta sua preocupação com o 
fluxo  de  carros  no  Município  nos  feriados  e  na  temporada.  Diz  que 
esteve na estação de tratamento de água e conversou com o Gerente 
da Serrana, o senhor Carlos, que lhe explicou que tem urgência em se 
fazer a concessão para iniciar o plano de saneamento. Manifesta sua 
preocupação com a falta de água na temporada. VEREADOR IZAQUE 
diz  que a preocupação do Vereador  Jeferson é  pertinente já  que na 
maioria  dos  municípios  do  litoral  acontece  a  falta  de  água  na 
temporada.  Comenta  que  o  Município  está  com um fluxo  grande de 
pessoas.  Lamenta  que  pelo  menos  duas  das  mesas  de  jogos  que 
foram  instaladas  no  calçadão  já  foram  quebradas.  VEREADOR 
VALDECIR diz  que  os  pontos  de  ônibus  também  estão  sendo 
quebrados. VEREADOR IZAQUE comenta que está desapontado com 
o  resultado  das  eleições  para  presidente.  Diz  que  acredita  que  o 
resultado  da  eleição  presidencial  deveria  ser  diferente  para  que 
houvesse  uma  alternância  no  poder  central.  Comenta  que  cerca  de 
trinta  e  cinco  milhões  de  pessoas,  entre  votos  brancos,  nulos  e 
abstenções, resolveram não intervir de maneira positiva nas eleições. 
Diz  que o  PT está  dominando os três  poderes,  e  que assim poderá 
fazer o que quiser no País. Afirma que tal situação não contribui para a 
democracia.  Diz  que  a  eleição  foi  obra  de  uma  engenharia  de 
marketing.  VEREADOR  MARCELO diz  que  também  está  indignado 
com a política. Deixa uma nota de repúdio à fidelidade partidária. Diz 
que  o  próprio  Presidente,  que  deveria  ser  o  exemplo  nacional  de 
cumprimento às Leis, ignorou a legislação e fez campanha totalmente 
parcial,  desmoralizando  os  outros  candidatos.  Diz  que  felizmente  o 
povo do sul mostrou que nesses estados, que produzem o alimento e 
as riquezas do Brasil, a oposição foi vencedora. Diz que a preocupação 
dos vereadores com relação à água é pertinente já que o verão está 
chegando.  
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6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
19h58min, 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, 1° 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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