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ATA  Nº.  79/10  DA  8ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  2º  ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 01 DE SETEMBRO DE 2010.

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2010, às 19h10min,  sob a 
Presidência  do  seu  titular,  o  Vereador  Joarez  Antonio  Santin, 
realizou-se  a  8ª  Sessão Extraordinária  do  2º  ano Legislativo  da  6ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos,  na seguinte ordem:

1. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Modificativa n° 03/2010, que modifica o anexo III do Projeto de Lei n° 
28/2010, que  altera os anexos I  e III  da Lei Municipal n° 229/2009, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá para o 
período de 2010 a 2013. VEREADOR IZAQUE justifica a ausência da 
Vereadora Márcia, que está doente. Solicita que as Emendas n° 03, 
04, 05 e 06/10 sejam lidas e votadas em bloco. PRESIDENTE coloca 
em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi 
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Modificativa n° 03/2010, que modifica o anexo III do Projeto de Lei n° 
28/2010;  da   Emenda  Verbal  Aditiva  n°.  04/2010,  que  modifica  o 
anexo III do Projeto de Lei n° 28/2010; da Emenda Verbal Aditiva n°. 
05/2010, que modifica o anexo III do Projeto de Lei n° 28/2010 e da 
Emenda Verbal Modificativa  n° 06/2010, que modifica o anexo III do 
Projeto de Lei n° 28/2010. Em discussão as emendas.  Encerrada a 
discussão. Em única votação a Emenda  Modificativa n° 03/2010 ao 
Projeto de Lei n° 28/2010, a qual foi aprovada. Em única votação a 
Emenda  Verbal Aditiva n° 04/2010 ao Projeto de Lei n° 28/2010, a 
qual  foi  aprovada.  Em  única  votação  a  Emenda  Verbal  Aditiva  n° 
05/2010 ao Projeto de Lei n° 28/2010, a qual foi aprovada. Em única 
votação a Emenda Verbal Modificativa n° 06/2010 ao Projeto de Lei 
n° 28/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da  Emenda Modificativa n° 01/2010, que modifica o anexo IV 
do Projeto de Lei n° 29/2010, que  dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária para 2011 e dá outras providências; 
da  Emenda  Modificativa  n°  03/2010,  que  modifica  o  anexo  IV  do 
Projeto de Lei n° 29/2010; da  Emenda Verbal Aditiva n° 04/2010, que 
modifica o anexo IV do Projeto de Lei n° 29/2010; da  Emenda Verbal 
Aditiva  n°  05/2010,  que  modifica  o  anexo  IV  do  Projeto  de  Lei  n° 
29/2010 e da Emenda Verbal Modificativa n° 06/2010, que modifica o 
anexo IV do Projeto de Lei n° 29/2010. Em discussão as emendas. 
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Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n° 
01/2010 ao Projeto de Lei n° 29/2010, a qual foi aprovada. Em única 
votação  a  Emenda  Modificativa  n°  03/2010  ao  Projeto  de  Lei  n° 
29/2010,  a  qual  foi  aprovada.  Em única  votação a  Emenda Verbal 
Aditiva n° 04/2010 ao  Projeto de Lei n° 29/2010, a qual foi aprovada. 
Em única votação a Emenda Verbal Aditiva n° 05/2010 ao  Projeto de 
Lei  n°  29/2010,  a  qual  foi  aprovada.  Em única  votação a  Emenda 
Verbal Modificativa n° 06/2010 ao  Projeto de Lei n° 29/2010 a qual 
foi  aprovada. Lembra que todas as emendas foram aprovadas com 
ausência no Plenário do Vereador Caldeira e da Vereadora Márcia. 
VEREADOR  IZAQUE solicita  que  se  faça  a  inclusão  na  pauta  da 
primeira votação do Projeto de Lei n° 28/2010 e do Projeto de Lei n° 
29/2010.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do 
Vereador Izaque, o qual foi aprovado. VEREADOR IZAQUE solicita a 
dispensa  da  leitura  dos  projetos  de  Lei  n°  28/2010  e  n°  29/2010. 
PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  a 
leitura  da  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  n°  28/2010.  Em 
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o 
Projeto  de  Lei  n°  28/2010,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  no 
Plenário  do  Vereador  Caldeira  e  da  Vereadora  Márcia.  Solicita  ao 
Secretário que proceda a leitura da somente da ementa do Projeto de 
Lei n° 29/2010. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em 
primeira  votação o  Projeto de Lei  n°  29/2010,  o  qual  foi  aprovado, 
com  ausência  no  Plenário  do  Vereador  Caldeira  e  da  Vereadora 
Márcia.  VEREADOR  IZAQUE convoca  Reunião  das  Comissões 
Extraordinária para o dia 9 de setembro, quinta-feira, às 9h30min, já 
que  na  data  regimental  será  feriado.  Justifica  a  sua  ausência  na 
próxima  Sessão  Ordinária,  já  que  terá  que  fazer  uma  viagem. 
VEREADOR DANIEL solicita  que se dispense o espaço regimental 
de  48h  e  se  faça  uma  Sessão  Extraordinária  para  logo  após  a 
presente Sessão, já que a pauta ficará trancada enquanto o Projeto 
de  Lei  n°  29/2010  não  for  votado.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o requerimento do Vereador Daniel, o qual foi aprovado. 
Convoca Sessão Extraordinária para  logo após a presente Sessão. 

2. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão 
Extraordinária, às  19h27min, e, para constar, foi lavrada a presente 
Ata  que,  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai  assinada  pelo 
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Secretário Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 1° 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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