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ATA Nº. 75/10 DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 23 DE AGOSTO DE 2010.

Aos vinte e três dias  do mês de agosto de 2010,  às 19h02min,  sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
23ª 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 do trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na 
seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em  discussão  a  Ata  Ordinária  n°  74/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 74/2010, 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  n°  34/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei  Municipal  n°. 
229/2009,  que  dispõe  sobre  o  PPA 2010  a  2013.  Após,  distribui  o 
referido  projeto  às  Comissões  Permanentes  em  regime  de  urgência. 
Solicita  ao  Secretário que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n° 
35/2010, oriundo do Executivo, que altera a Lei Municipal n°. 240/2009, 
que dispõe sobre a LDO para o exercício 2010. Após, distribui o referido 
projeto às Comissões Permanentes em regime de urgência. Solicita ao 
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 36/2010, oriundo 
do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional 
especial.  Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes 
em regime de urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do 
Projeto  de  Lei  n°  37/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar. Após, distribui o 
referido  projeto  às  Comissões  Permanentes  em  regime  de  urgência. 
Solicita  ao  Secretário que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n° 
38/2010,  oriundo do Executivo,  que altera  a  Lei  Municipal  n°.  140/07 
que dispõe sobre o exercício do comércio temporário. Após, distribui o 
referido projeto às Comissões Permanentes em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da  Emenda 
Modificativa n° 01/2010, que modifica o parágrafo único do art.  1° do 
Projeto de Lei n° 33/2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar  financiamento junto à Caixa Econômica Federal  e dá outras 
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providências.  Em única discussão a Emenda.  Encerrada a discussão. 
Em única votação a  Emenda Modificativa n° 01/2010 ao  Projeto de Lei 
n° 33/2010, a qual foi  aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n°. 26/2010, que altera a Lei 
Municipal n°. 188/2008, que dispõe sobre o Programa Comunitário de 
Obras  e  Melhoramentos  no  Município.  Em  segunda  discussão  a 
Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  a 
Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  n°.  26/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Proposta de Emenda à 
Lei  Orgânica  Municipal  n°.  01/2010,  oriunda  do  Legislativo,  que 
modifica,  acrescenta  e  suprime  dispositivos  da  Lei  Orgânica  do 
município  de  Itapoá-SC,  nos  termos  da  Constituição  da  República 
Federativa  do  Brasil  e  do  Estado  de  Santa  Catarina.  VEREADOR 
DANIEL faz pedido de vistas à  Proposta de Emenda à Lei  Orgânica 
Municipal  n°.  01/2010.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento  do  Vereador  Daniel,  o  qual  foi  aprovado.  VEREADOR 
IZAQUE solicita  inclusão na pauta da primeira votação do Projeto de 
Lei n° 33/2010. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do 
Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do  Projeto de Lei n° 33/2010. Em primeira discussão 
o  projeto.  VEREADOR  MARCELO comenta  que  o  Prefeito  se 
comprometeu em fazer reformas no calçamento da Avenida Brasil. Diz 
que, de acordo com a exposição de motivos do projeto, ficou claro que 
o  problema  de  maquinários  que  o  Município  vinha  enfrentando  foi 
sanado.  PRESIDENTE  encerrada a discussão. Em primeira votação o 
Projeto de Lei n° 33/2010, o qual foi aprovado. 

4. REQUERIMENTO :
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n° 25/2010, que requer ao Executivo cópia dos projetos 
referentes às instalações dos sistemas de saída de emergência na área 
edificada para ser a nova sede da Prefeitura Municipal, bem como cópia 
do projeto elétrico, telefônico e SPDS e demais projetos que compõem 
a reforma da nova sede do Poder Executivo de Itapoá. Ainda, requer a 
cotação  dos  preços  que  geraram  a  contratação  das  empresas,  bem 
como cópia de todo o processo licitatório que envolveu tal pagamento. 
De autoria da Bancada do PP. Em discussão o requerimento. Encerrada 
a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  n°  25/2010,  o  qual  foi 
aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento 
n° 26/2010, que requer ao Executivo informações sobre qual forma o 
Município adquiriu lotes no Balneário São José. De autoria do Vereador 
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José  Maria  Caldeira.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a 
discussão. Em votação o Requerimento n° 26/2010, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal,  através da 
secretaria competente, estude a possibilidade de que o ônibus escolar 
vá  até  a  ponte  da  Reserva  Volta  Velha  para  buscar  os  alunos  que 
residem nessa região.  

6. ENCERRAMENTO:
VEREADOR  MARCELO solicita  que  seja  feita  uma  sessão 
extraordinária para que se faça a segunda votação do Projeto de Lei n° 
33/2010.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do 
Vereador  Marcelo,  o  qual  foi  aprovado.  Marca  sessão  extraordinária 
para após o encerramento desta Sessão.  Nada mais havendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da 
presente  Sessão Ordinária,  às 19h45min,  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, 23 de agosto 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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