
ATA Nº. 83/10 DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 20 DE SETEMBRO DE 2010.

Aos  vinte  dias  do  mês  de  setembro  de  2010,  às 19h08min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
27ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal 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°  82/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 82/2010, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADORA MÁRCIA solicita dispensa da leitura do Projeto de Lei n° 
39/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  estima  a  receita e  fixa  despesa 
para  o  exercício  financeiro  de  2011.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o qual foi aprovado. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  somente  da  ementa  do 
Projeto  de  Lei  n°  39/2010.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às 
Comissões Permanentes em regime ordinário.

3. 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° 
22/2010,  que  denomina  nome  de  Rua  “Pedro  Paulo  Masiozek”.  Em 
única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação 
a  Emenda Modificativa n° 01/2010 ao  Projeto de Lei  n° 22/2010, a 
qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Emenda Modificativa n° 01/2010, que modifica a ementa do Projeto de 
Lei nº 32/2010, que denomina nome de rua “Francisco Faligurski”. Em 
única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação 
a Emenda Modificativa n° 01/2010 ao Projeto de Lei n° 32/2010, a qual 
foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa  n°  02/2010,  que  modifica  o  art.  1º  do  Projeto  de  Lei  nº 
32/2010. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em 
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única votação a Emenda Modificativa n° 02/2010 ao Projeto de Lei n° 
32/2010, a qual foi aprovada.  VEREADORA MÁRCIA solicita inclusão 
da primeira votação do Projeto de Lei n° 22/2010 e do Projeto de Lei n° 
32/2010  na  pauta  de  hoje.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento da Vereadora Márcia,  o qual foi  aprovado.  VEREADOR 
DANIEL sugere Emenda Modificativa n° 01/2010, que modifica a alínea 
“b”  do  inciso  V do  art.  9º  da  Mensagem Retificadora  n°  23/2010 ao 
Projeto de Lei n° 240/2009, que  aprova a planta de valores genéricos 
e tabelas de valores básicos unitários de edificações, para o exercício 
de 2011, e dá outras providências. PRESIDENTE conforme art. 137 do 
Regimento  Interno,  encaminha  a  Emenda  Modificativa  n°  01/2010  à 
Mensagem Retificadora n° 23/2010 ao Projeto de Lei n° 240/2009 às 
Comissões  Permanentes.  Esclarece  que,  devido  a  apresentação  da 
Emenda Modificativa nº 01/2010, a votação da Mensagem Retificadora 
n° 23/2010 ao Projeto de Lei  n° 240/2009 fica prejudicada. Portanto, 
remete a referida Mensagem às Comissões Permanentes. Solicita ao 
Secretário  que proceda à leitura  do Projeto  de Lei  Complementar  n° 
03/2010,  que  altera  a  Lei  Complementar  Municipal  n°  003/2003  que 
dispõe sobre as diretrizes de arruamento para o sistema viário básico 
da  área  urbana  do  município  de  Itapoá.  Em  primeira  discussão  o 
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o  Projeto de Lei 
Complementar n° 03/2010, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário 
que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  27/2010,  que  denomina 
estrada “1°  de Julho”.  Em primeira discussão o projeto.  Encerrada a 
discussão. Em primeira votação o projeto de Lei nº 27/2010, o qual foi 
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Redação 
Final ao Projeto de Lei n° 22/2010, que que denomina nome de Rua 
“Pedro  Paulo  Masiozek”.  Em  primeira  discussão  a  redação  final. 
Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  a  Redação  Final  ao 
Projeto de Lei n° 22/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n° 32/02010, 
que denomina nome de  travessa “Francisco Faligurski”.  Em primeira 
discussão a redação final. Encerrada a discussão. Em primeira votação 
a Redação Final ao Projeto de Lei n° 32/02010, a qual foi aprovada.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n° 107/2010, que  indica a manutenção da pista de skate. De autoria do 
Vereador Osni Ocker.

5. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR JOCÉLIO indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente,  providencie a manutenção do asfalto entre as 
Ruas 330 e 370, na Avenida Don Henrique II, na Barra do Saí. 
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6. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de 
Pesar nº 05/2010, que manifesta pesar pelo falecimento de Edson Luis 
Budaz. Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação a 
Moção de Pesar nº 05/2010, a qual foi aprovada.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  IZAQUE  diz  que  os  trabalhos  no  Legislativo  estão  em 
ritmo acelerado e que as Comissões estão bem próximas de zerar a 
pauta.  Esclarece  que  alguns  projetos  só  estão  aguardando  na 
tramitação  por  terem  informações  pendentes  e  não  por  inércia  das 
Comissões.  Parabeniza  o  Executivo  Municipal  pela  implantação  dos 
calçadões, os quais já contam com bancos em seus percursos. Diz que 
as eleições estão chegando e que muitos escândalos estão surgindo. 
Afirma que não compactuará com o projeto do Governo Federal para 
eleger  sua  sucessora.  Comenta  que  o  trabalho  do  censo  está 
chegando ao final, e que acredita que o Município chegará aos 12.500 
habitantes.  VEREADOR  MARCELO parabeniza  os  vereadores  pelas 
proposições  de  nome  de  rua  que  foram  aprovadas  nessa  reunião. 
Comenta  que  a  Câmara  recebeu  um  ofício  da  Secretaria  de 
Planejamento  solicitando  que  tal  secretaria  seja  consultada 
antecipadamente  quanto  à  aprovação  de  nome de  rua,  para  que  se 
verifique  a  viabilidade  da  aprovação  de  tais  nomes,  afim  de  evitar 
problemas  de  duplicidade  de  nomenclatura.  Parabeniza  todo  o 
Legislativo pela eficiência na tramitação dos projetos. Comenta que o 
projeto  de  uso  e  ocupação  do  solo  deveria  ser  tratado  com  mais 
carinho, inclusive pela iminência da instalação do Porto. Diz que não 
se pode ignorar as conquistas feitas pelas gestões anteriores. Lembra 
que no ano de 2000 o Município teve uma Lei  Orçamentária de dez 
milhões de reais,  que para 2011 tal  lei  está prevista em trinta e oito 
milhões de reais, e que isso é um mérito não só de um, mas de todos 
os gestores que passaram pela  Administração.  VEREADOR DANIEL 
comenta que ficou mais tranquilo com os novos números do censo, já 
que possivelmente aumentará o FPM do Município. Diz que o PMDB 
fez um belo trabalho pelo Município. Comenta que a tríplice aliança já 
fez  muito  por  Itapoá  e  com  certeza  é  a  melhor  escolha  para  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 
20h03min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Secretário  Geral  e  pela  Mesa 
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Diretora.
Itapoá, 20 de setembro 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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