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ATA Nº. 82/10 DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 13 DE SETEMBRO DE 2010.

Aos  treze  dias  do  mês  de  setembro  de  2010,  às 19h07min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
26ª Sessão 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°  81/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 81/2010, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ORDEM DO DIA:
VEREADOR  IZAQUE  solicita  vistas  à  Mensagem  Retificadora  n° 
23/2010  ao  Projeto  de  Lei  n°  240/2009,  oriunda  do  Executivo,  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 coloca em deliberação o requerimento do 
Vereador Izaque, o qual foi aprovado.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  28/2010,  que  requer  que  o  Poder  Executivo 
encaminhe  para  esta  Casa  informações  sobre  iluminação  pública, 
contendo  receita  e  despesa,  relatório  quantitativo  com  valor  de 
instalação  de  luminárias  e  manutenção  do  sistema  no  período 
compreendido  entre  julho  a  dezembro  de  2009  e  janeiro  a  junho  de 
2010.  De  autoria  do  Vereador  Jocélio  Pinheiro.  Em  discussão  o 
Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o  Requerimento n° 
28/2010, o qual foi aprovado.

4. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR  JOCÉLIO indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  manutenção  da  cancha  de 
esportes  da  E.M.E.F.  Euclides  Emídio  da  Silva.  VEREADOR  OSNI 
apoia a indicação do Vereador Jocélio.  VEREADOR MARCELO indica 
que  o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente, 
providencie a sinalização e a adequação da lombada que recentemente 
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foi feita na Avenida Beira Mar III próximo a pista de skate.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CALDEIRA  parabeniza a  equipe da Jaca pela vitória  na 
Copa da Liga. VEREADOR MARCELO reitera o convite ao I Seminário 
de  Sensibilização  para  Política  de  Humanização  na  Atenção  e  na 
Gestão  de  Saúde,  que  acontecerá  no  dia  16  de  Setembro  às  8h  no 
auditório da APAE. Comenta sobre a chegada do edital de licitação para 
a reforma do prédio que será sede da Prefeitura.  Diz  que o valor  de 
quinhentos  e  cinquenta  mil  reais  que  está  previsto  não  é  o  valor 
proposto na ocasião da aquisição do imóvel.  Relata que felizmente o 
Ministério  Público  está  na  Cidade  e  através  dele  poderão  ser 
esclarecidas as dúvidas que surgirem no decorrer da reforma. Fala que 
foi refeita a carta convite para a licitação do aluguel da motoniveladora. 
Diz que mesmo que os proprietários  de imóvel  comprem manilhas,  a 
Prefeitura  não  as  coloca.  Relata  que  os  munícipes  não  estão  sendo 
atendidos.  Conta  que  gostaria  que  o  projeto  da  planta  de  valores 
tivesse  ido  para  a  votação,  para  que  pudesse  ser  votado  logo  tal 
projeto. Comenta que o Executivo diz que tem que ser feita a revisão da 
planta de valores já que existem alguns imóveis que estão abaixo do 
preço de mercado. Diz que primeiro se cobra pra depois se apresentar 
o  trabalho.  Comenta  que  não  está  sendo  feito  nenhum  trabalho 
relevante no Município. VEREADOR JOCÉLIO lembra que já chegou a 
licença para a dragagem do rio Saí Mirim, que essa licença tem prazo e 
que  até  o  presente  momento  nada  foi  feito  com  relação  a  isso. 
VEREADOR  DANIEL  comenta  que  a  dragagem  do  rio  está  sendo 
cobrada, mas que aparentemente não há interesse do Executivo para a 
execução dessa obra.  VEREADOR IZAQUE justifica sua ausência na 
ultima Sessão. Comenta que o Município está vivendo um momento de 
franco  desenvolvimento.  Diz  que,  ao  contrário  do  que  manifestou  o 
Vereador  Marcelo,  a  Administração  Pública  está  fazendo  todos  os 
esforços para realizar as ações importantes e prioritárias. Comenta que 
estão  sendo feitas  ações  que  há  muito  tempo o  Município  desejava, 
mas que até então ninguém teve a coragem de fazer. Diz que a revisão 
da planta de valores é obrigatória  por  Lei  e que se o projeto não for 
aprovado por  razões  políticas,  os  Vereadores  ficam sujeitos  a  serem 
responsabilizados.  Convida  os  Vereadores  da  Mesa  Diretora  para 
participarem da  próxima Reunião  das  Comissões  Permanentes,  onde 
será  discutido  o  projeto  da  planta  de  valores.  Manifesta  pesar  pelo 
falecimento  do  empresário  Edson  Budaz.  Solicita  que  se  faça  uma 
Moção de Pesar para ser encaminhada para a viúva do empresário.
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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  Sessão  Ordinária,  às 
19h42min, 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, 13 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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