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ATA Nº. 71/10 DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 02 DE AGOSTO DE 2010.

Aos dois dias do mês de agosto de 2010, às 19h01min, sob a Presidência do seu 
titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 20ª 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°. 69/2010. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n°. 69/2010, a qual foi aprovada. Em discussão a Ata 
Extraordinária  n°.  70/2010.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata 
Extraordinária n°. 70/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda 
à leitura das correspondências. Encaminha o ofício da CDL para as Comissões 
e para o Jurídico da Casa para que sejam tomas as providências cabíveis.

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 
28/2010, oriundo do Executivo, 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 DANIEL solicita dispensa da leitura de 
todas  as  proposições  que  estão  dando  entrada  na  Casa  já  que  tais 
proposições serão encaminhadas às Comissões que talvez façam emendas, 
assim  terão  que  ser  lidas  no  momento  da  Primeira  votação.  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°. 28/2010. Após, distribui o referido projeto à Comissão de Orçamento e 
Finanças em Regime Ordinário. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da 
Ementa do Projeto de Lei n°. 29/2010, oriundo do Executivo, que dispõe sobre 
as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei  orçamentária  para  2011  e  dá  outras 
providências.  Após,  distribui  o  referido  projeto  à  Comissão de  Orçamento  e 
Finanças em Regime Ordinário. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da 
Ementa 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.  Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes em regime 
de Urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ementa 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.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
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Permanentes  em regime  de  Urgência. Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura da Ementa do Projeto de Lei n°. 27/2010, oriundo do Legislativo, que 
denomina estrada “1° de Julho”. Após, distribui o referido projeto às Comissões 
Permanentes em regime Ordinário. 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.  Após,  distribui  o  referido Requerimento à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.

3. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA  MÁRCIA indica  ao  Executivo  Municipal  que  através  da 
Secretaria competente, tome providências quanto aos buracos na Estrada da 
Cornelsen. VEREADOR IZAQUE indica que o Executivo Municipal, através da 
secretaria  competente,  providencie  uma  melhor  sinalização  no  Balneário 
Paese,  onde  a  empresa  responsável  pela  instalação  do  linhão  utiliza  como 
depósito,  afim  de  evitar  acidentes. VEREADOR  CALDEIRA indica  ao 
Executivo  Municipal  que  através  da  Secretaria  competente,  providencie  a 
extensão  de  Rede  para  iluminação  pública  na  Rua  Esperança,  no  Bairro 
Samambaial. 

4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA  solicita  que  se  oficie  o  Delegado da  Polícia  Civil,  o 
Senhor Fábio, solicitando a documentação acerca das “batidas policiais” que 
foram feitas nos Estabelecimentos Comerciais que trabalham com alimentos e 
não possuem Alvará de funcionamento. VEREADOR MARCELO comenta que 
o Executivo irá comprar uma vassoura mecânica. Diz que ficou preocupado e 
decepcionado por, ao invés da documentação para aquisição de maquinário, 
chegou a documentação para o aluguel de uma motoniveladora. Cometa que o 
Município está arrecadando mais do que o previsto. Comenta que as Sessões 
serão transmitidas ao vivo pela internet.  VEREADOR IZAQUE comenta que o 
contrato  de  aluguel  da  motoniveladora  prevê  a  possibilidade  de  compra  da 
máquina ao final do contrato. Diz que o Município está tendo um crescimento 
dentro das possibilidades. Comenta que não estão havendo reclamações na 
Saúde,  nem na Educação como no passado houve.  VEREADORA MÁRCIA 
cometa que na semana passada houveram palestras na Escola Nereu Ramos. 
Solicita que a Mesa Diretora oficie o Senhor Geraldo Weber para que ele traga 
o  resultado  da  10ª  Festa  das  Nações,  para  que  possam juntos  começar  a 
organizar a próxima festa. Diz que a estrada da Serrinha está intransitável. Diz 
que  há  necessidade de  se  tomar  uma providência  quanto  a  obra  na  citada 
estrada. Diz que a Escola Nereu Ramos foi interditada por problemas na caixa 

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

de gordura.  Comenta  que  pelo  menos até  a  próxima quarta-feira  os  alunos 
ficarão sem aula para que possa-se resolver tal  problema. Cometa que está 
começando o Censo e que deve-se fazer um trabalho de conscientização para 
que  as  pessoas  atendam os  recenseadores  já  que  o  numero  de  habitantes 
influencia no repasse de verbas federais. VEREADOR MARCELO diz que hoje 
tem  registrado,  pelo  Censo  de  2006,  em  torno  de  11.700  habitantes  e  se 
chegar  a  16.800  habitantes  o  Município  passará  a  receber  cerca  de  R$ 
250.000,00 a  mais  por  mês.  Justifica  a  ausência  do  Vereador  Valdecir,  que 
teve um problema de saúde na família e não conseguiu chegar a tempo para a 
Sessão.  VEREADOR  JEFERSON comenta  que  Itapoá  é  um  dos  primeiros 
Municípios a integrar o Projeto Orla. Diz que o Município foi dividido em sete 
núcleos  para  o  estudo  da  Orla.  Cometa  que  sem este  estudo  é  impossível 
fazer a “engorda” da praia. Diz que a licença para o desassoreamento do Rio 
Saí Mirim foi liberada e que tem um prazo para execução, mas tem um custo 
elevado, então estão tentando conseguir  verbas federais para que se possa 
iniciar a obra.

5. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h12min, 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, 02 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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