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ATA Nº 51/10 DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2010.

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2010,  às 19h05min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 2ª 
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°.  50/2010.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  50/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
VEREADOR IZAQUE justifica a ausência da Vereadora Márcia, que está no 
Pronto  Atendimento.  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à 
leitura  das  correspondências.  VEREADOR  IZAQUE sugere  que  o 
Presidente designe uma comitiva de vereadores para a audiência  com o 
Superintendente do Banco do Brasil que acontecerá dia 26 de fevereiro de 
2010 às 10h:00min.  PRESIDENTE sugere  que faça parte da comitiva um 
vereador de cada bancada.

2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°.  228/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  institui,  regulamenta  e  fixa 
parâmetros de cálculo para o pagamento de gratificação por produtividade 
e  dá  outras  providências.  Após,  encaminha  o  referido  projeto  de  lei  às 
Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário.  Encaminha  cópia  do 
Parecer  do  Tribunal  de  Contas  às  contas  de  2008  à  Comissão  de 
Orçamento e Finanças para análise. 

3. REQUERIMENTO:
VEREADORA MÁRCIA  solicita  a  retirada  do  Requerimento  n°.  07/2010, 
que  requer  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  ao  Conselho 
Municipal  de Educação,  informações e  cópia  da Resolução do Conselho 
Municipal de Itapoá que determina o zoneamento escolar no município de 
Itapoá neste ano de 2010, de sua autoria, visto que a Secretaria Municipal 
de Educação já enviou, em mídia, a Resolução do Conselho Municipal de 
Educação  que  determinou  o  zoneamento  escolar.  Se  dispõe  a  enviar  a 
Resolução  aos  Vereadores  interessados.  VEREADOR  DANIEL solicita 
autorização para fazer um Requerimento verbal em nome da Bancada do 
PMDB.  PRESIDENTE autoriza  o  requerimento  do  Vereador  Daniel. 
VEREADOR  DANIEL requer,  em  nome  da  bancada  do  PMDB,  que  o 
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Executivo Municipal faça aquisição de maquinários para manter o sistema 
viário  em  boas  condições  de  uso.  PRESIDENTE em  discussão  o 
Requerimento. VEREADOR MARCELO diz que é a favor do requerimento, 
mas  que  acha  que  é  redundante  já  que  o  chefe  do  poder  Executivo 
declarou que não tem interesse em comprar maquinários.  Afirma que fará 
um  requerimento  solicitando  os  documentos  referentes  às  reformas  do 
maquinário da Prefeitura. VEREADOR CALDEIRA diz que está na hora de 
comprar esse maquinário. VEREADOR IZAQUE  menciona que é solidário 
ao  Requerimento  em  discussão.  VEREADOR  VALDECIR diz  que  uma 
máquina nova custa aproximadamente R$ 240 mil e foram gastos R$ 270 
mil  em  reformas  das  máquinas  da  Prefeitura.  VEREADOR  OSNI 
parabeniza a bancada do PMDB pela iniciativa do Requerimento. Diz que 
foi importante a reforma do maquinário para a utilização durante este ano.  
VEREADORA MÁRCIA afirma que o Prefeito  não gosta de fazer  dívidas 
mas que existem situações que estas são necessárias. Diz que o prefeito 
esta certo em pressionar o Governo do Estado. Apoia o Requerimento e diz 
que  se  houver  necessidade  a  bancada  do  PSDB  também  o  assina. 
PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação o Requerimento verbal o 
qual foi aprovado por unanimidade. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n°. 
05/2010, que indica a limpeza e colocação de manilhas na valeta situada 
na  rua  Mergulhão,  próximo  à  locadora  Hulk,  no  bairro  São  José  I,  de 
autoria do Vereador Joarez Antonio Santin.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA  indica que se faça uma lombada na Rua da Graça, 
entre a Rua Esperança e a Rua São Francisco, visto há grande circulação de 
crianças  nessa  região.  VEREADOR  OSNI indica  que  se  reponham  as 
luminárias  na  Rua  2670.  VEREADOR  MARCELO indica  que  o  Executivo 
Municipal analise a possibilidade de rever o convênio com a APAE de Itapoá. 
Indica, ainda, que o Executivo solicite à OI TELEFONIA quanto à instalação de 
telefone público em frente à Escola Palhacinho Feliz.
 
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO diz que sempre foi a favor da compra de maquinários. 
Comenta a rapidez de resposta do requerimento do PSDB, ao contrario das 
respostas dos requerimentos do PP, que levam o tempo regimental para serem 
atendidos.  Solicita que se oficie o Deinfra solicitando informações sobre as 
galerias e que se anexe ao ofício a resposta do Executivo ao Requerimento. 
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Comenta sobre o decreto de suplementação do Executivo.  Diz que só virá 
projeto  de  suplementação  do  Executivo  quando  acabar  o  limite  de 
suplementação por decreto.  VEREADOR IZAQUE agradece a Mesa Diretora 
pelo atendimento à sua solicitação de ofício e o agendamento da audiência 
com o Superintendente do Banco do Brasil. Comenta sobre a proliferação das 
“Capetarias”  na  Avenida  Principal  vendendo  bebida  alcoólica  aos  jovens, 
independente da idade. Comenta também sobre as caixas de som instaladas 
na  calçada  da  Avenida,  prejudicando  o  sossego  dos  vizinhos.  Diz  que  o 
Prefeito transferiu o cargo de Presidente da AMUNESC para o Prefeito de Rio 
Negrinho,  encerrando  seu  primeiro  mandato  na  instituição,  deixando  uma 
marca  característica  dele  que  é  a  boa  administração.  Ele  assumiu  a 
AMUNESC com um milhão e oitocentos mil reais em dívidas e, no curso de um 
ano de gestão, deixou a AMUNESC com duzentos mil em caixa. Sugere que 
se faça a denominação das praias do Município, que facilitaria a localização 
dos munícipes e dos turistas.  VEREADOR DANIEL sugere que se mude o 
nome de Itapoá para Balneário de Itapoá ou Praia de Itapoá para que se possa 
identificar  o  Município  como  uma  cidade  do  litoral.  VEREADOR  IZAQUE 
concorda com o Vereador Daniel e diz que isso é de grande relevância no 
aspecto turístico.  VEREADOR JEFERSON concorda com o Vereador Izaque 
com relação ao nome do Município e das praias. VEREADOR DANIEL diz que 
nesta temporada houve um movimento intenso, mas muitas pessoas gostariam 
de  vir  à  Itapoá mas não vieram porque estavam com receio.  VEREADOR 
IZAQUE comenta que não há divulgação de Itapoá. VEREADOR JEFERSON 
comenta que  na próxima quinta-feira  será o  aniversário  do  Governador  do 
Estado. VEREADOR DANIEL convoca os membros da Comissão de Revisão 
da  Lei  Orgânica  para  uma  reunião  na  terça-feira,  após  a  Reunião  das 
Comissões Permanentes. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h19min, 
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, 22 de fevereiro de 2010.

   

  Joarez Antônio Santin                             Daniel Silvano Weber
       Presidente                                               Vice- Presidente
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          Marcelo Antonio Tessaro                            Osni Ocker  
              Primeiro Secretário                        Segundo Secretário

                     Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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