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ATA Nº. 72/10 DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 09 DE AGOSTO DE 2010.

Aos nove dias do mês de agosto de 2010, às 19h08min, sob a Presidência do seu 
titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 21ª 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°. 71/2010. Encerrada a discussão. 
Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  71/2010,  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°. 
32/2010,  oriundo  do  Legislativo,  que  denomina  nome  de  Rua  “Francisco 
Faligurski”.  VEREADOR  DANIEL solicita  dispensa  da  leitura  do  referido 
projeto.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador 
Daniel,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura 
somente da ementa do Projeto de Lei  n°.  32/2010.  Após, distribui  o referido 
projeto às Comissões Permanentes em regime ordinário. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 
24/2010,  que  requer  a  concessão  de  licença,  para  tratar  de  interesses 
particulares,  pelo prazo de 30 (trinta)  dias,  com início em 1° de setembro e 
término em 30 de setembro do corrente ano, de autoria do Vereador Jeferson 
Rubens Garcia. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. 
Em única votação o Requerimento n° 24/2010, o qual foi aprovado. Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Modificativa  n°  01/2010,  que 
modifica  o  art.  2°  do  Projeto  de  Lei  n°  30/2010,  oriundo  do  Executivo,  que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com Itapoá Terminais 
Portuários S.A.  Em única discussão a Emenda. Encerrada a discussão. Em 
única votação a Emenda Modificativa n° 01/2010 ao  Projeto de Lei n° 30/2010, 
a qual foi aprovada. VEREADOR IZAQUE solicita o sobrestamento da votação 
do  Projeto  de  Lei  n°.  31/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder 
Executivo Municipal  conceder  isenção de ISSNQ e ITBI,  relativos à obra de 
pavimentação entre a Estrada Municipal José Alves e a Rua 2.850, à Itapoá 
Terminais  Portuários  S.A.,  que  encontra-se  na  Pauta  desta  Sessão.  Ainda, 
solicita  a  inclusão  na  Pauta  da  votação  do  Projeto  de  Lei  n°  30/2010. 
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PRESIDENTE coloca em deliberação os requerimentos do Vereador Izaque, os 
quais foram aprovados. Retira da Pauta o Projeto de Lei n°. 31/2010. Solicita 
ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 30/2010. Em única 
discussão o Projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei 
n°. 30/2010, o qual foi aprovado. 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. Em primeira discussão a Proposta. 
VEREADOR IZAQUE comenta que a Lei Orgânica Municipal foi aprovada em 
1990  e  desde  então  não  sofreu  nenhuma  modificação,  enquanto  que  a 
Constituição de 1988 sofreu inúmeras emendas nesse período. Comenta que 
no interstício de dez dias, que se dá entre a primeira e segunda votação, ainda 
podem  ser  feitas  alterações  nessa  nova  versão  do  texto  da  Lei  Orgânica 
Municipal.  VEREADORA MÁRCIA diz que a atualização da Lei Orgânica já é 
um interesse antigo. Diz que essa proposta foi bastante discutida e está apta 
para  ser  votada.  VEREADOR  JEFERSON parabeniza  a  Comissão  Especial 
para Revisão da Lei Orgânica pelo trabalho realizado. VEREADOR MARCELO 
diz que muitas coisas da Lei Orgânica estão entrelaçadas com a Constituição 
Federal. VEREADOR DANIEL diz que na atual Lei Orgânica tem muitos erros, 
inclusive de digitação. Comenta que após aprovada a revisão da Lei Orgânica, 
terá que ser feita a revisão do Regimento Interno da Câmara.  PRESIDENTE 
encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  a  Proposta  de  Emenda  à  Lei 
Orgânica Municipal n°. 01/2010, a qual foi aprovada por unanimidade.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  IZAQUE indica  que  o  Executivo  Municipal  providencie  a 
colocação de lixeiras ao longo da Avenida André Rodrigues de Freitas, antes 
do próximo feriado nacional.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON solicita que se oficie a Polícia Militar solicitando que 
façam  uma  explanação  sobre  o  pátio  onde  ficam  os  carros  apreendidos. 
VEREADOR  MARCELO diz  que  no  ano  passado  o  Tenente  esclareceu 
verbalmente  que  a  concessão  e  regularização  do  pátio  não  cabe  à  Polícia 
Militar,  então,  sugere  que  se  faça  tal  ofício  com  cópia  para  o  Executivo. 
VEREADOR JEFERSON comenta que o recenseador esteve em sua casa. Diz 
que acredita que passará tranquilamente de quinze mil habitantes em Itapoá. 
Lembra que dia 24 de agosto, às 19h, será realizada a Audiência Pública para 
debater a questão do Balneário São José.  VEREADOR MARCELO questiona 
que se há a iminência de entrada de um projeto de lei do Executivo, solicitando 

Av. André R. de Freitas, 719  -  Itapoá/SC - Cep 89249-000   -   Fone: (047)3443-6146



              PODER LEGISLATIVO
           Câmara Municipal de Vereadores

          I t a p o á - S a n t a C a t a r i n a

um  empréstimo  de  doze  milhões  de  reais  para  asfaltar  algumas  vias  do 
Município, e se estas ruas já estão pré-definidas. Comenta que a Lei Orgânica 
prevê  que  é  preciso  consultar  a  população  quando  exite  algo  relevante. 
Menciona que o Executivo fez aquisição de um prédio sem licitação, e que até 
agora não foi lançada a licitação para o término desse prédio porque vai se 
gastar muito mais do que o previsto. Comenta sobre a galeria da Rua 620, que 
até agora não está funcionando. Diz que o Executivo não faz manutenção das 
ruas  do  São  José  I  e  II  porque  a  localidade  está  embargada  pelo  Poder 
Judiciário.  Entretanto,  o pátio onde ficam os carros apreendidos fica no São 
José II,  desta forma, é incoerente cobrar dos munícipes que estejam com a 
documentação em dia,  quando o pátio onde são apreendidos os carros não 
tem documentação.  VEREADORA MÁRCIA comenta sobre o falecimento do 
Senhor Etevaldo de Aguiar, que ocorreu no final de semana. Diz que esteve no 
P.A.  e  as  enfermeiras  estão  solicitando  camisetas  e  calças  de  agasalho 
usadas, para atender as pessoas humildes que são encaminhadas à Joinville.

6. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h30min, 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, 09 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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