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ATA Nº 52/10 DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO, DA 6ª 
LEGISLATURA EM 01 DE MARÇO DE 2010.

Ao primeiro dia do mês de março de 2010, às 19h10min, sob a Presidência do 
seu  titular,  o  Vereador  Joarez  Antonio  Santin,  realizou-se  a  3ª  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°.  51/2010.  Encerrada  a 
discussão.  Em  votação  a  Ata  Ordinária  n°.  51/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2.ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Modificativa  n°.  01/2010,  que  modifica  o  art.  1°  do  Projeto  de  Lei  n°. 
226/2009, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a promover a disponibilização de servidores, e dá outras providências. Em 
discussão  a  Emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a   Emenda 
Modificativa  n°.  01/2010  ao  PLE  n°.  226/2009,  a  qual  foi  aprovada. 
VEREADOR IZAQUE solicita que se inclua na pauta a votação da Redação 
Final  do  PLE  n°.  226/2009,  visto  tratar-se  de  regime  de  urgência. 
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque, 
o qual foi acatado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação 
Final do PLE n°. 226/2009. Em discussão a Redação Final do Projeto de 
Lei.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Redação  Final  do  PLE  n°. 
226/2009, a qual foi aprovada. 
 
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento 
n°. 09/2010, que requer informações quanto ao recolhimento de ISS, pela 
Prefeitura,  referente  à  obra  do  Porto  de  Itapoá.  De autoria  do  Vereador 
Daniel  Silvano  Weber.  VEREADOR  DANIEL diz  que  existem  produtos 
fabricados  dentro  do  terminal  portuário  e  estão  sendo  colocados  como 
mercadoria  e,  se está  sendo gerado serviço dentro  do Município,  afirma 
que o ISS tem que ser  recolhido.  VEREADOR IZAQUE diz  que o que a 
empresa comprovar como compra de material, embora sendo fabricada no 
local,  não  incide  ISS.  VEREADOR MARCELO diz  que  acha  pequeno  o 
valor  de  dois  milhões  e  trezentos  mil.  PRESIDENTE  encerrada  a 
discussão. Em votação o  Requerimento n°.  09/2010, o qual  foi  aprovado 
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por unanimidade. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação n°. 
07/2010, que  indica o patrolamento e abertura de valetas na Rua Sergipe, 
esquina  com  a  Rua  390,  no  Bairro  Volta  ao  Mundo  II,  de  autoria  do 
Vereador  Joarez  Antonio  Santin;  Indicação  n°.  11/2010,  que   indica  a 
limpeza das valetas e o ensaibramento da Avenida Sete de Setembro (Rua 
330), próxima ao n°. 552, no Bairro Barra do Saí, de autoria da Bancada do 
PMDB; Indicação n°. 12/2010, que indica o ensaibramento de todas as ruas 
localizadas  no  Bairro  Barra  do  Saí,  de  autoria  da  Bancada  do  PMDB; 
Indicação n°. 13/2010, que indica melhorias na Rua Cataratas, de autoria 
do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica colocação de manilhas na Rua 630, já que as 
manilhas já estão no local e as últimas chuvas açoriaram a vala. VEREADORA 
MÁRCIA indica que se faça a manutenção da Avenida Brasil, entre a Biblioteca 
Municipal e a Panificadora Tezukuri, já que o Município ainda está em estado 
de emergência pelo Decreto e, com isso há a possibilidade de contratação de 
empresas  que  possam atender  a  necessidade  da  população.  VEREADOR 
IZAQUE indica  que  se  faça  o  retorno  do  duplo  sentido  na  Rua  Leopoldo 
Springer,  entre  as  Avenidas  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas  e   André 
Rodrigues de Freitas, já que não existe mais o fluxo intenso que justifique a 
mão única.  VEREADOR DANIEL indica manutenção das Ruas 1010 e 1020 
do  Balneário  Paese.  VEREADOR  MARCELO indica  que  o  Executivo 
Municipal,  através  da  Secretaria  de  Obras,  faça  a  cobrança  da  Andrade 
Gutierez para que a empresa faça a manutenção da Rua João Horácio Vieira. 
VEREADOR JEFERSON se  oferece para assinar  a  indicação do Vereador 
Daniel, juntamente com o mesmo. 
 
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR OSNI solicita que se oficie a Colônia de Pescadores solicitando 
informações  acerca  do  carro  da  Colônia,  que  já  foi  batido  duas  vezes. 
VEREADOR  JEFERSON  comenta  que  no  último  domingo  participou  da 
assembleia promovida pela Associação do São José. Comenta que está sendo 
feita uma fábrica de gelo na Colônia dos Pescadores. Parabeniza os Salva-
vidas pelo seu trabalho durante a temporada.  Comenta sobre a enquete de 
um site do Município onde mais de 50% dos votos são a favor de mudar o 
nome  do  Município  para  Balneário  Itapoá,  e  em  outro  site  a  maioria  dos 
internautas votam a favor de mudar a sede da Prefeitura para a rua do Fórum. 
VEREADOR  IZAQUE comenta  que  na  última  sexta-feira  os  vereadores 
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tiveram uma audiência com o Superintendente do Banco do Brasil, que foram 
muito  bem  atendidos  e  ficou  marcada  uma  visita  do  superintendente  na 
agência de Itapoá, para o próximo dia 5 ou dia 8, para fazer uma vistoria. Diz 
que fizeram várias reivindicações  e que a reunião foi bem proveitosa. Diz que 
a mudança da Prefeitura é a melhor opção dentre as que o Prefeito tem no 
momento.  VEREADOR  MARCELO solicita  que  se  oficie  a  Secretaria  de 
Educação solicitando informações sobre os alunos do Braço do Norte que não 
estão  sendo  amparados  com o  transporte  escolar.  Solicita  que  se  oficie  o 
Executivo  Municipal  solicitando  informações  sobre  em  que  situação  se 
encontra a transferência do direito de uso da casa de passagem do menor. Diz 
que  a  nova  sede  da  Prefeitura  deveria  ser  construída  e  que  antes  disso 
deveria ser feito uma pesquisa de opinião pública. 

7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h18min, 
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, 01 de março 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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