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ATA Nº. 74/10 DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 16 DE AGOSTO DE 2010.

Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2010, às 19h10min, sob a Presidência 
do Vereador  Marcelo Antonio Tessaro, realizou-se a 22ª 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° 72/2010. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 72/2010, a qual foi aprovada. Em discussão a Ata 
Extraordinária  n°  73/2010.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata 
Extraordinária n° 73/2010, a qual foi aprovada.  Solicita à Vereadora Márcia que 
proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  33/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  a  contratar  financiamento  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  e  dá 
outras providências.  PRESIDENTE  diz que tendo em vista o montante a ser 
contratado e o valor a ser  financiado e por ter anexado pareceres contábeis e 
jurídicos tanto do Legislativo quanto do Executivo, distribui o referido projeto 
às Comissões Permanentes em Regime Ordinário. Solicita à Vereadora Márcia 
que proceda à leitura da Mensagem Retificadora n° 23/2010 ao Projeto de Lei 
n° 240/2009, oriundo 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.  VEREADOR IZAQUE requer a dispensa da leitura da 
Mensagem Retificadora.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à  Vereadora  Márcia  que 
proceda  à  leitura  somente  da  Ementa  e  da  Exposição  de  Motivos  da 
Mensagem  Retificadora  n°  23/2010  ao  Projeto  de  Lei  n°  240/2009.  Após, 
distribui  a  referida  Mensagem  Retificadora  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. 9º do 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 única discussão a 
Emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a  Emenda Modificativa n° 
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01/2010 ao  Projeto de Lei n° 26/2010, a qual foi aprovada com ausência do 
Vereador Joarez e do Vereador Daniel.  Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da Emenda Modificativa n° 02/2010 que modifica o art. 11° do Projeto 
de Lei n° 26/2010. Em única discussão a Emenda. Encerrada a discussão. Em 
única  votação  a   Emenda  Modificativa  n°  02/2010  ao   Projeto  de  Lei  n° 
26/2010, a qual foi aprovada com ausência do Vereador Joarez e do Vereador 
Daniel. VEREADOR IZAQUE solicita a inclusão da primeira votação do Projeto 
de  Lei  n°  26/2010  na  pauta.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento do Vereador Izaque, o qual foi aprovado.  VEREADOR IZAQUE 
requer dispensa da leitura do referido projeto de lei.  PRESIDENTE coloca em 
deliberação o requerimento do Vereador Izaque, o qual foi aprovado. Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura somente da Ementa do Projeto de Lei n° 
26/2010. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira 
votação o Projeto de Lei n° 26/2010, o qual foi aprovado.

4. INDICAÇÃO :
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n°. 
90/2010, que indica que se providencie a atualização do nome da Rua Pedro 
do  Rosário  que,  atualmente,  consta  na  Prefeitura  com  o  nome  Rua  A;  e 
Indicação  n°.  91/2010,  que  indica  que  se  providencie  extensão  de  rede  de 
baixa  tensão  para  iluminação  pública  na  Rua  Francisco  Faligurski,  no 
Samambaial; ambas de autoria do Vereador José Maria Caldeira. 

5. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR IZAQUE indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie vistoria da região do prédio da Câmara para detectar 
onde está a fossa com problemas a fim de que tal  problema seja resolvido. 
VEREADOR  CALDEIRA indica   que  o  Executivo  Municipal,  através  da 
secretaria  competente,  providencie  a  colocação  das  manilhas  já  adquiridas 
pelo morador, em frente a Escola Monteiro Lobato.  VEREADOR OSNI  indica 
que o  Executivo  Municipal,  através  da  secretaria  competente,  providencie  a 
manutenção  do  calçamento  da  Rua  Espírito  Santo  com  a  770,  antes  do 
próximo feriado. 

6. ESPAÇO REGIMENTAL: 
VEREADORA MÁRCIA solicita que se oficie a Empresa de Correios de Itapoá 
questionando  qual  o  problema  para  a  entrega  das  correspondências  no 
Município.  VEREADOR  MARCELO diz  que  realmente  a  entrega  de 
correspondência  está  sendo  um  problema  sério  no  Município.  VEREADOR 
IZAQUE comenta  que  foi  recenseado.  Diz  que  todos  tem  que  ajudar  na 
campanha que o  Executivo  está  fazendo,  a  fim de  que todos os  Munícipes 
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venham  a  ser  recenseados.  VEREADOR  MARCELO comenta  que  se  for 
necessário,  deve-se  convocar   chefe  dos  Correios,  para  que  se  resolva  o 
problema da entrega de correspondências. Diz que a Vigilância Sanitária deve 
realmente interditar todos os lugares onde tiverem problemas. Solicita que se 
oficie o Executivo solicitando que se faça uma análise de quantas indicações 
feitas pelo Legislativo foram atendidas. Comenta que a Empresa de Transporte 
Urbano do Município está ignorando a Lei que dá direito a transporte gratuito a 
pessoas portadoras de deficiência. Comenta que o trabalho dos recenseadores 
esta  sendo  muito  bem feito.  VEREADOR  OSNI agradece  ao  Secretário  de 
Obras,  que  tem atendido  todas  as  suas  solicitações  verbais.  VEREADORA 
MÁRCIA comenta  que  precisa-se  achar  uma  solução  pra  o  problema  do 
transporte escolar dos alunos da creche de Itapoá, que estão deixando de usar 
o transporte. Diz que é dever da escola colocar o aluno no ônibus, mas é dever 
dos pais esperar a criança no ponto de ônibus. Comenta a importância de se 
transferir  os  veículos  para  o  Município.  VEREADOR  IZAQUE  agradece  ao 
Executivo pela segunda etapa das melhorias no Balneário Paese. VEREADOR 
MARCELO diz  que  percebeu  que  as  ruas  do  referido  balneário  estão 
ensaibradas.  VEREADOR CALDEIRA convida  a  todos  os  Munícipes para  a 
Audiência Publica que tratará da LDO que acontecerá na próxima sexta-feira. 
VEREADORA MÁRCIA agradece ao Vereador Jeferson pela colaboração com 
a Escola Nereu Ramos, com o ensaibramento do local onde foi feito a caixa de 
gordura. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h36min, 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, 16 de agosto de 2010.

  Marcelo Antonio Tessaro                         Luis Carlos Zagonel           
                 Presidente                       Secretário Geral
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