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ATA Nº 50/10 DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, 
DA 6ª LEGISLATURA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2010.

Aos  quinze  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2010,  às 19h00min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
1ª 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°.  45/2009.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 45/2009, a qual foi aprovada. 
Em discussão a Ata Extraordinária n°. 46/2009. Encerrada a discussão. 
Em votação a Ata Extraordinária n°. 46/2009, a qual foi aprovada.  Em 
discussão a Ata Extraordinária n°. 47/2009. Encerrada a discussão. Em 
votação  a  Ata  Extraordinária  n°.  47/2009,  a  qual  foi  aprovada.  Em 
discussão a Ata Extraordinária n°. 48/2010. Encerrada a discussão. Em 
votação  a  Ata  Extraordinária  n°.  48/2010,  a  qual  foi  aprovada.  Em 
discussão a Ata Extraordinária n°. 49/2010. Encerrada a discussão. Em 
votação a Ata Extraordinária n°. 49/2010, 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  nº.  01/2010,  que  dispõe  sobre  a  coleta  de  resíduos  inertes 
através  de  caçambas  estacionárias,  seu  transporte,  deposição, 
tratamento e destinação final,  e dá outras providências.  VEREADOR 
CALDEIRA  solicita  dispensa  da  leitura.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o  requerimento do vereador Vereador Caldeira, o qual foi 
acatado. Solicita ao Secretário que proceda a leitura da exposição de 
motivos  do  Projeto  de  Lei  n°.  01/2010.  Após,  encaminha  o  referido 
projeto de lei às Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 01/2010, que requer que o Poder Executivo envie à 
Casa informações quanto ao processo licitatório que gerou a compra 
de  um  veículo  usado  tipo  ônibus,  com  capacidade  mínima  para  48 
lugares. De autoria da Bancada do PP. Em discussão o Requerimento. 
VEREADOR VALDECIR diz  que o  ônibus esta  gerando polêmica,  já 
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que não se tem conhecimento de nenhuma viagem que o mesmo tenha 
feito.  VEREADOR IZAQUE questiona  a  justificativa  do  requerimento 
dada pelo Vereador Valdecir,  porque o requerimento faz o pedido do 
processo licitatório e a dúvida que o Vereador demonstrou é quanto ao 
uso do veículo. Diz que ao contrário do ano anterior, nesse ano será 
mais  cauteloso  na  votação  dos  requerimentos.  VEREADOR 
VALDECIR diz que o requerimento, além do processo licitatório, requer 
relatório  de  viagens.  PRESIDENTE  encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento  n°. 01/2010, o qual foi aprovado com cinco 
votos  favoráveis  e  três  votos  contrários.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°.  02/2010,  que  requer  que  o 
Poder  Executivo  envie  à  Casa  informações  quanto  à  vigilância 
sanitária.  De  autoria  da  Bancada  do  PP.  Em  discussão  o 
Requerimento.  VEREADOR  IZAQUE se  manifesta  contrário  ao 
requerimento  porque  as  informações  deveriam  ser  solicitadas 
especificamente dos fatos em que houve irregularidade.  VEREADOR 
MARCELO diz que não consegue apontar qual foi a autuação irregular. 
VEREADORA  MÁRCIA sugere  que  se  corrija  o  requerimento 
solicitando apenas os atos da última temporada. VEREADOR DANIEL 
concorda  com  os  vereadores  do  PSDB  porque  o  número  de 
apreensões pode ser muito grande. Questiona o Vereador Marcelo se 
houve alguma denúncia  de alguma mercadoria  apreendida,  e  se ele 
procurou  se  informar  no  setor  do  Executivo  que  é  responsável  pela 
apreensão de mercadorias.  VEREADOR MARCELO diz que houve a 
denúncia verbal  de um cidadão idôneo e,  no momento da denúncia, 
estavam presentes ele e os Vereadores  Daniel,  Jeferson, Valdecir  e 
Caldeira, mas o cidadão não informou qual foi o estabelecimento. Diz 
que  a  denúncia  foi  formalizada  pelos  cinco  vereadores,  mas  que  a 
Secretaria da Saúde não deu nenhuma resposta. VEREADOR IZAQUE 
menciona  que  na  última  legislatura  foi  banalizado  o  instituto  do 
Requerimento  e  diz  que  antes  de  submeter  um  requerimento  no 
Plenário  deveria  ser  feito  um ofício  de  gabinete  e,  somente  se  não 
fossem  obtidas  respostas  através  do  ofício,  fazer  na  forma  de 
Requerimento.  VEREADOR  MARCELO mantém  o  Requerimento. 
VEREADOR VALDECIR da  mesma forma,  mantém o  Requerimento. 
VEREADORA  MÁRCIA  diz  que  existem  dois  Requerimentos 
destinados  à  Vigilância  Sanitária,  o  Requerimento  n°.  02/10  e  o 
Requerimento n°. 04/10.  VEREADOR MARCELO esclarece que um é 
geral  e  o  outro  é  específico  de  uma  denúncia.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão.  Em votação o Requerimento  n°.  02/2010,  o 
qual foi  aprovado com cinco votos favoráveis e três votos contrários. 
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Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°. 
03/2010, que requer que o Poder Executivo envie à Casa informações 
quanto ao Pronto Atendimento (PA) 24 horas. De autoria da Bancada 
do  PP.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
votação o Requerimento  n°.  03/2010,  o qual  foi  aprovado com dois 
votos  contrários.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 04/2010, que requer que o Poder Executivo envie à 
Casa informações sobre quais providências foram tomadas acerca da 
denúncia  feita  pelo  munícipe  Sr.  Ronilde  da  Silva  contra  o  servidor 
Edson,  da  Vigilância  Sanitária,  a  qual  foi  encaminhada  ao  Poder 
Executivo por esta Casa, através do ofício GP/Nº 06/2010. De autoria 
dos  Vereadores  Marcelo  Antonio  Tessaro,  Valdecir  de  Souza e  José 
Maria Caldeira. Em discussão o Requerimento.  VEREADOR DANIEL 
questiona o Vereador Valdecir se foi conversado com a Secretária de 
Saúde  e  se  ela  deu  alguma  resposta  a  esse  respeito.  VEREADOR 
VALDECIR diz  que foi  marcada uma reunião com a Secretária,  mas 
que  no  dia  da  reunião  ela  disse  que  tinha  sido  orientada  pelo 
procurador  do  Executivo  a  não  ir  à  reunião  e  solicitou  que  os 
vereadores  encaminhassem  um  ofício,  o  qual  foi  encaminhado  mas 
não houve nenhuma resposta.  PRESIDENTE encerrada a discussão. 
Em votação o Requerimento  n°. 04/2010, o qual foi aprovado com dois 
votos  contrários.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°. 05/2010, que requer cópias ao Poder Executivo dos 
estudos  técnicos  e/ou  outros  documentos  que  viabilizaram  o 
rebaixamento da via pública localizada no Pontal do Norte, no trecho 
onde  está  sendo  construído  o  Terminal  Portuário.  De  autoria  da 
Bancada  do  PMDB.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento   n°.  05/2010,  o  qual  foi 
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento n°.  06/2010, que requer ofício à Diretoria ou Gerência 
Regional do Banco do Brasil, solicitando reforma da Agência Local. De 
autoria  Vereador  Izaque  Goes.  Em  discussão  o  Requerimento. 
VEREADOR  OSNI se  apresenta  favorável  ao  Requerimento. 
VEREADORA MÁRCIA diz  que  o  Banco  do  Brasil  não  pode  tratar 
Itapoá  como  uma  cidade  do  interior.  PRESIDENTE encerrada  a 
discussão.  Em  votação  o  Requerimento   n°.  06/2010,  o  qual  foi 
aprovado.  VEREADOR  JEFERSON solicita  autorização  para  se 
ausentar  da  Sessão.  PRESIDENTE autoriza  a  saída  do  Vereador 
Jeferson. 

4. INDICAÇÃO:
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PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°. 01/2010, que indica ao Prefeito Municipal que determine à Tecon a 
instalação  de  iluminação  na  passarela  de  pedestres,  feita  por  esta 
empresa, na localidade do Pontal, onde estão ocorrendo as obras do 
porto. De autoria da Bancada do PMDB, e Indicação n°. 02/2010 que 
indica  ao  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente, 
providencie a iluminação pública da Rua João Horácio Vieira, entre a 
rua Mariana Michels Borges (Rua do PA) e a Rua 1000 (da Celesc). De 
autoria do Vereador Izaque Goes.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR OSNI  indica  que  se  faça  a  manutenção  da  Rua  Espírito 
Santo, esquina com a Rua 770. Indica, ainda, que se faça o patrolamento 
de toda a Rua 420. 
 
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO diz que o recesso legislativo não suspende prazo 
de  resposta  de  requerimentos,  como  o  Executivo  aparentemente 
entendeu, já que as respostas dos requerimentos do final do ano anterior 
só  chegaram em fevereiro.  VEREADOR IZAQUE diz  que  o  Município 
passou por situações difíceis nessa temporada, mas que não foi somente 
Itapoá, e sim todo o sul do País.

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Ordinária,  às 
20h15min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Diretor Geral e pela Mesa Diretora.
Itapoá, 15 de fevereiro de 2010.

      Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
 Presidente                                          Vice- Presidente

  Marcelo Antonio Tessaro                         Luis Carlos Zagonel           
          Primeiro Secretário                         Diretor Geral
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