
ATA Nº 94/10 DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2010.

Aos treze dias do mês de dezembro de 2010, às 19h03min, sob a Presidência do 
seu titular, o  Vereador  Joarez Antonio Santin, realizou-se a 38ª Reunião Ordinária 
do 2º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de 
Itapoá.  O Senhor  Presidente declarou abertos os trabalhos,  após leitura de um 
trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 93/2010. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Ordinária n° 93/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário 
que proceda à leitura das correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 
49/2010,  oriundo do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  conceder 
abono  natalino  pecuniário  aos  servidores  públicos  municipais,  e  dá  outras 
providências. Após, distribui o Projeto às Comissões Permanentes da Casa, em 
regime de urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n° 50/2010, oriundo do Executivo, que revoga a Lei Municipal n° 139/2002, 
que concede isenção fiscal à Vizcaya Sociedade de Ensino Ltda. Após, distribui 
o Projeto às Comissões Permanentes da Casa, em regime ordinário. Solicita ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  51/2010,  oriundo  do 
Executivo,  que altera  a  Lei  Municipal  n°  210/2003,  e  dá outras providências. 
Após,  distribui  o  Projeto às Comissões Permanentes da Casa,  em regime de 
urgência.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n° 
52/2010, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito 
adicional suplementar. Após, distribui o Projeto às Comissões Permanentes da 
Casa, em regime de urgência.
 
3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Modificativa n° 03/2010, que modifica o parágrafo único do art. 12 do  Projeto 
de Resolução n° 02/2010, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara Municipal  de Itapoá.  Em única discussão a emenda.  Encerrada a 
discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n° 03/2010 ao Projeto de 
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Resolução n° 02/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da Emenda Supressiva n° 04/2010, que suprime os §§ 1° e 2° do art. 13 
do Projeto de Resolução n° 02/2010. Em única discussão a emenda.  Encerrada 
a discussão. Em única votação a Emenda Supressiva n° 04/2010 ao Projeto de 
Resolução n° 02/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da Emenda Modificativa n° 05/2010, que  modifica o inciso II do art. 32. do 
Projeto de Resolução n° 02/2010. Em única discussão a emenda. Encerrada a 
discussão. Em única votação a Emenda Modificativa n° 05/2010 ao Projeto de 
Resolução n° 02/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à 
leitura da Emenda Modificativa n° 06/2010, que modifica o art. 13 do Projeto de 
Resolução n° 02/2010. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. 
Em única votação a Emenda Modificativa n° 06/2010 ao Projeto de Resolução 
n° 02/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da 
Emenda  Modificativa  n°  07/2010,  que  modifica  o  art.  14  do  Projeto  de 
Resolução n° 02/2010. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. 
Em única votação a Emenda Modificativa n° 07/2010 ao Projeto de Resolução 
n° 02/2010, a qual foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da 
Redação Final  ao Projeto de Lei  Complementar  n°  04/2010,  que altera a Lei 
Complementar  Municipal  n°  021/2008,  que  institui  o  Zoneamento  Ecológico 
Econômico Municipal – ZEEM, e dá outras providências.  VEREADOR DANIEL 
solicita dispensa da leitura da Redação Final ao Projeto de Lei Complementar 
n° 04/2010, da Redação Final ao Projeto de Lei n° 43/2010, do Projeto de Lei n° 
39/2010 e do Projeto de Lei n° 47/2010. PRESIDENTE coloca em deliberação o 
requerimento do Vereador Daniel, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura da ementa da Redação Final ao Projeto de Lei Complementar 
n° 04/2010, que altera a Lei Complementar Municipal n° 021/2008, que institui o 
Zoneamento Ecológico Econômico Municipal – ZEEM, e dá outras providências, 
e  do  relatório  de  vistas  do  Vereador  Izaque.  Em  discussão  a  redação  final. 
VEREADOR MARCELO se manifesta contrário ao projeto. Diz que o Vereador 
Izaque,  em seu relatório de vistas,  diz que o parecer jurídico do Executivo é 
favorável mas, que no referido parecer, o Procurador do Município aponta que 
há necessidade de parecer técnico da Secretaria de Planejamento e do Meio 
Ambiente,  e  que  tais  pareceres  não  estão  anexados  ao  projeto.  Comenta 
também que é contrario ao projeto já que não foram atendidos os apontamentos 
do Procurador Jurídico do Município.  VEREADOR IZAQUE diz que houve uma 
confusão com relação a elaboração de tal projeto já que, apesar de fazer parte,  
não se trata do projeto do plano diretor. Lembra que atualmente o Município não 
conta com uma Lei do Plano Diretor aprovada. Diz que deve-se votar tal projeto 
para evitar a instalação de empresas ou favelização nas margens das rodovias. 
VEREADOR DANIEL concorda com o Vereador Izaque. Lembra que a margem 
esquerda  da  SC-  415  já  está  destinada  à  instalação  de  indústrias  e  que  o 
projeto está apenas mudando o nome para eixo estruturante e contemplando 
também  o  lado  direito.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em  segunda 
votação a Redação Final ao Projeto de Lei Complementar n° 04/2010, a qual foi 
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aprovada com voto contrário do Vereador Marcelo.  Solicita ao Secretário que 
proceda à leitura da ementa da Redação Final  ao Projeto de Lei  n° 43/2010, 
que  altera  a  Lei  Municipal  n°  204/2008,  que  dispõe sobre  o  Zoneamento  da 
Ocupação  e  Uso  do  Solo  Urbano  do  município  de  Itapoá,  e  dá  outras 
providências. Em segunda discussão a Redação Final. VEREADOR MARCELO 
se  coloca  contrário  ao  projeto.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em 
segunda votação a Redação Final ao Projeto de Lei n° 43/2010, que altera a Lei 
Municipal  n°  204/2008,  a  qual  foi  aprovada  com voto  contrário  do  Vereador 
Marcelo. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do Projeto de 
Lei n° 39/2010, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro 
de 2011, e do relatório de vistas do Vereador Joarez. Em segunda discussão o 
projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda  votação  o  projeto  de  Lei  n° 
39/2010, o qual foi aprovado.  Solicita ao Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei n° 47/2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
gratificação aos profissionais de saúde do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, e dá outras providências. Em segunda discussão o projeto. Encerrada 
a  discussão.  Em  segunda  votação  o  Projeto  de  Lei   n°  47/2010,  o  qual  foi 
aprovado.

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  n° 
160/2010, que indica a instalação de duas luminárias na rua 860, esquina com a 
rua Frontin e da Indicação n° 161/2010, que indica que seja providenciado o 
manilhamento da valeta que foi  aberta no meio da rua 150, na Barra do Saí, 
ambas de autoria do Vereador Osni Ocker.

5. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR DANIEL indica que o Executivo Municipal,  através da secretaria 
competente,  providencie  a  manutenção  das  luminárias  das  três  pedras. 
VEREADOR IZAQUE indica que o Executivo Municipal,  através da secretaria 
competente, providencie a colocação de faixa ou outro método de barreira para 
evitar o estacionamento de veículos na calçada destinada a trânsito de pedestre 
entre o Mercado de Peixe e o Bar do Pedro. VEREADOR JEFERSON reforça a 
indicação do Vereador Daniel.  VEREADOR MARCELO indica que o Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie o remanejamento de 
alguns  dos  postes  da  Avenida  Beira  Mar  III  para  o  conjunto  Bamerindus. 
VEREADORA MÁRCIA indica que o Executivo Municipal, através da secretaria 
competente, providencie a troca das lâmpadas e colocação de novos postes em 
frente  ao  Hotel  Continental.  VEREADOR  MARCELO  indica  que  o  Executivo 
Municipal, através da secretaria competente, providencie a instalação de postes 
com luminárias em frente ao antigo Apolo até a Tia Cida. VEREADOR JOAREZ 
solicita ao Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que 
oficie o Executivo Municipal solicitando a relação de todas as isenções fiscais 
do Município antes de discutir o Projeto de lei n° 50/2010. 
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6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  MARCELO  convida  a  todos  para  comparecerem  na  próxima 
Reunião Ordinária, quando será a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara 
Municipal. Comenta que houve uma reunião com a representante do Ministério 
Público, os professores, o diretor da Escola Alberto Speck e nesta reunião ficou 
claro  que  o  Ministério  Público  não  medirá  esforços  para  manter  a  escola 
funcionando.  VEREADOR JEFERSON diz que o Município tem que fazer uma 
Lei do Plano Diretor. Parabeniza a Contralog e a Igreja Católica pela 1ª Festa 
do Caminhoneiro.  VEREADOR CALDEIRA parabeniza os organizadores da 1ª 
Festa  do  Caminhoneiro.  Comenta  que  até  o  mês  de  abril  inaugurará  uma 
agência do Sicredi em Itapoá. Parabeniza o Prefeito pela decoração de Natal e 
pelo trabalho que vem desenvolvendo. VEREADOR IZAQUE diz que está sendo 
inaugurado o Hotel  Baiti,  que atrairá turistas  de potencial  financeiro  elevado. 
Concorda  com  o  Vereador  Caldeira  quanto  às  obras  do  Poder  Executivo. 
Comenta  que  a  residência  que  separa  as  praias  nas  pedras  deveria  ser 
desapropriada para interligar as praias. Diz que o ano foi bastante proveitoso, 
com a aprovação de vários projetos importantes. 
 
7. ENCERRAMENTO:
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h39min, 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, 13 de dezembro 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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