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ATA Nº. 81/10 DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 06 DE SETEMBRO DE 2010.

Aos seis dias do mês de setembro de 2010, às 19h02min, sob a Presidência do 
seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 25ª 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° 77/2010. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 77/2010, a qual foi aprovada. Em discussão a Ata 
Extraordinária  n°  78/2010.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata 
Extraordinária n° 78/2010, a qual foi aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária 
n° 79/2010. Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n° 79/2010, a 
qual foi  aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária n° 80/2010. Encerrada a 
discussão.  Em votação  a  Ata  Extraordinária  n°  80/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
Complementar  n°  03/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei 
Complementar  Municipal  n°  003/2003  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  de 
arrumamento  para  o  sistema viário  básico  da  área  urbana do  município  de 
Itapoá.  VEREADORA  MÁRCIA solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da Vereadora Márcia, o 
qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do 
Projeto de Lei Complementar n° 03/2010. Após, distribui o referido Projeto de 
Lei às Comissões Permanentes. 

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 
27/2010, que requer que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis a 
relação de todos os imóveis públicos transferidos do município de Garuva ao 
município de Itapoá, no momento de sua emancipação, bem como a relação 
das áreas recebidas por  doação,  transferência  ou por  meio  de permuta por 
impostos.  De  autoria  do  Vereador  Joarez  Antonio  Santin.  Em  discussão  o 
Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n° 
27/2010, o qual foi aprovado por unanimidade, com ausência no Plenário do 
Vereador Izaque. 
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4. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR DANIEL indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, solucione o problema das calçadas na área central do Município, 
em especial na Avenida André Rodrigues de Freitas. VEREADOR OSNI indica 
que o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  a 
colocação  de  lixeiras  ao  longo  dos  calçadões  que  recentemente  foram 
construídos  em  frente  ao  Hotel  Pérola  e  em  frente  ao  Hotel  Rainha. 
VEREADOR DANIEL indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente,  providencie  a  poda  dos  sombreiros  e  a  remoção  do  ponto  de 
ônibus que está em cima da calçada do calçadão em frente ao Hotel Pérola. 
VEREADOR  CALDEIRA indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria competente,  providencie a abertura da rua em que se encontra o 
lote 8 da quadra 42, no Balneário Brandalise. Indica, ainda, que o Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie a pintura de faixas de 
travessia de pedestres na Avenida Celso Ramos, esquina com a Rua do Peixe, 
Rua da Graça e André Rodrigues de Freitas. VEREADOR DANIEL se propõe a 
assinar esta indicação junto com o Vereador Caldeira. 

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA  comenta  sobre  o  falecimento  do  empresário  Edson 
Budaz.  Diz  que  50%  dos  moradores  de  Itapoá  já  foram  recenseados  e  o 
resultado desses 50% é de 10.980 habitantes, sendo que esse já era o número 
de  habitantes  que  o  Município  tinha  registrado.  Menciona  que  se  continuar 
assim Itapoá chegará aos 20.000 habitantes.  Comenta que o Município tem 
perdido muito com o FPM e que, dessa forma, fica impossível fazer todas as 
melhorias necessárias. Comenta que a população cresceu muito em relação a 
de 2006. Diz que deve ser feita uma reunião com todos os vereadores para 
tratar  da  área  onde  será  construída  a  sede  da  Câmara.  VEREADOR 
MARCELO diz  que  após  vários  pedidos  à  Policia  Militar,  recebeu-se  uma 
resposta  onde  faz  um  breve  relato  informando  de  que  forma  funciona  a 
indústria de multas da Itapoá. Diz que tal resposta não explica nada. Comenta 
que  já  foi  solicitado  cópia  do  contrato  feito  com  a  Prefeitura,  mas  que  o 
Executivo ainda não enviou. Diz que o alvará do pátio onde ficam os veículos 
apreendidos  foi  expedido  a  título  precário,  por  falta  de  documentação. 
VEREADOR DANIEL parabeniza a Secretária de Educação e toda a equipe 
pelo  brilhante  Festival  de  Dança  que  promoveram.  Parabeniza  também  o 
Prefeito Municipal pelo empenho no trabalho com o censo. Diz que o Município 
está perdendo muito com FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que é 
repassado de acordo com o número de habitantes do Município.  VEREADOR 
JOAREZ com relação ao Censo 2010 diz que, segundo um funcionário desta 
Casa, 94% da população já foi entrevistada.  VEREADOR DANIEL solicita às 
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pessoas que ainda não foram entrevistadas, que procurem os recenseadores. 
Solicita também que a população transfira seus veículos para o Município, já 
que  50%  do  IPVA fica  no  Município.  VERADOR  CALDEIRA solicita  que  o 
Executivo  verifique  a  situação  da  área  da  3ª  Pedra,  que  está  tomada  pela 
mata. VEREADOR DANIEL diz que já fez um Requerimento solicitando que o 
Executivo tome providências quanto aquela área, mas que a resposta que foi 
enviada foi que a referida área é propriedade particular.  Sugere que se faça 
um ofício solicitando que o Executivo desaproprie tal área e a torne um espaço 
público.  VEREADOR CALDEIRA diz que já há falta de espaços turísticos no 
Município,  portanto,  deve-se  cuidar  dos  que  existem.  Concorda  com  o 
Vereador Daniel em relação ao ofício solicitado. 

6. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 19h36min, 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, 06 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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