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ATA Nº. 69/10 DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 6ª 
LEGISLATURA EM 28 DE JUNHO DE 2010.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2010, às 19h00min, sob a Presidência 
do  seu titular,  o  Vereador  Joarez  Antonio  Santin,  realizou-se  a  19ª  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°.  68/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 68/2010, 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 
n°. 24/2010, oriundo do Executivo, que altera a Lei Municipal n°. 294/2010, 
que  institui  a  Política  Municipal  de  Saneamento  Básico.  Questiona  o 
secretário se todos os pareceres estão anexados ao Projeto. SECRETÁRIO 
esclarece  que  somente  o  Parecer  Jurídico  está  anexado.  PRESIDENTE 
solicita à secretaria da Casa que oficie o Executivo, solicitando o envio do 
Parecer Contábil.  Diz que só distribuirá o projeto às Comissões quando o 
Parecer  Contábil  estiver  anexado  ao  Projeto.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 26/2010, oriundo do Executivo, que 
altera  a  Lei  Municipal  n°.  188/2008,  que  dispõe  sobre  o  Programa 
Comunitário  de  Obras  e  Melhoramentos  no  Município.  Após,  distribui  o 
referido projeto às Comissões Permanentes.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°.  21/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  conceder  isenção  de  ISSNQ  e  ITBI  relativos  à  obra  de 
pavimentação  da  Estrada  Municipal  José  Alves,  à  Itapoá  Terminais 
Portuários.  VEREADOR DANIEL solicita a dispensa da leitura do  Projeto 
de  Lei  n°.  21/2010,  da  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  19/2010,  da 
Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  25/2010  e  do  Projeto  de  Lei  n°. 
09/2010. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador 
Daniel, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da 
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Ementa do Projeto de Lei n°. 21/2010. Em discussão o projeto. Encerrada a 
discussão.  Em  Única  votação  o  Projeto  de  Lei   n°.  21/2010,  o  qual  foi  
aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  Ementa  da 
Redação Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  19/2010,  oriundo do  Executivo,  que 
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  firmar  convênio  com  ADEA  – 
Associação  de  Defesa  e  Educação  Ambiental.  Em discussão  a  Redação 
Final.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda  votação  a  Redação  Final  do 
Projeto de Lei n°. 19/2010, a qual foi aprovada. Solicita  ao Secretário que 
proceda à leitura da Ementa da Redação Final do Projeto de Lei n°. 25/2010 
(Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  02/2010),  oriundo  do  Executivo,  que 
dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, às 
empresas  de  pequeno  porte  e  aos  microempresários  individuais  de  que 
trata a Lei Complementar Federal n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá 
outras  providências.  Em  discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a 
discussão.  Em Segunda  Votação  a  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  n°. 
25/2010, a qual foi aprovada. Solicita  ao Secretário que proceda à leitura 
da Ementa do Projeto de Lei n°. 09/2010, oriundo do Legislativo, que obriga 
as empresas responsáveis pelo transporte coletivo no município de Itapoá a 
conceder  transporte  gratuito  às  Pessoas  Portadoras  de  Deficiências.  Em 
discussão  o  projeto.   Encerrada  a  discussão.  Em  Segunda  votação  o 
Projeto de Lei n°. 09/2010, o qual foi aprovado.

4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE diz que está satisfeito pela coligação do PMDB com o 
DEM. Comenta que só falta  a concretização da coligação do PSDB para 
que seja lançada a candidatura da tríplice aliança novamente. VEREADOR 
OSNI diz que procurou a GVT para tentar resolver o problema da telefonia 
em Itapoá, mas que a citada empresa só ampliaria seus serviços se Itapoá 
tivesse  mais  de  duzentos  mil  habitantes.  Agradece  a  administração  pelo 
trabalho  que  vem  realizando.  Comenta  os  benefícios  das  galerias 
construídas. Parabeniza o Executivo pela ampliação da Escola Claiton Almir 
Hermes.  VEREADOR IZAQUE diz que realmente Itapoá está abandonada 
pela  empresa  de  Telefonia.  VEREADOR  VALDECIR diz  que  leu  em um 
jornal da imprensa a matéria “Itapoá se movimenta contra as obras do Porto 
de  São  Francisco  do  Sul”  e  ficou  preocupado,  já  que  a  Comissão  de 
Estudos e Acompanhamento da Orla não é contra as Obras do Porto de 
São Francisco,  o objetivo da Comissão é ter  uma garantia  de que serão 
feitos estudos para que tais obras não tragam mais problemas para a Orla 
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de Itapoá.  Comenta que o Prefeito  não tomou nenhuma providência com 
relação à dragagem em questão.  VEREADOR IZAQUE diz que a obra da 
dragagem é liberada pelo IBAMA e conta com financiamento do Governo 
Federal  e  que,  a  partir  da  liberação,  irá  ocorrer  independentemente  da 
Comissão  de  Estudos  e  Acompanhamento  da  Orla.  Comenta  que  o 
problema  da  Erosão  está  acontecendo  em  todo  o  Estado,  inclusive  em 
locais em que não têm o canal do Porto de São Francisco do Sul. Comenta 
que o Prefeito não tem o que fazer com relação a essa obra. Parabeniza o 
Vereador  Valdecir  pela  preocupação.  VEREADOR  VALDECIR diz  que  o 
Prefeito  não  se  manifesta  e,  quando  não  se  manifesta,  não  demonstra 
interesse.  Comenta que existe  a  condicionante  2.4  da Licença Ambiental 
para  a  dragagem  que  diz  que  o  Porto  de  São  Francisco  do  Sul  está 
passando por cima dessa condicionante. VEREADOR MARCELO diz que a 
culpa do problema de telefonia em Itapoá é dos órgãos fiscalizadores. Diz 
que está preocupado com a questão das obras do Porto de São Francisco 
do Sul e que tem que se cobrar uma atitude do Executivo. Lembra que o 
Município recebeu um caminhão e uma máquina em comodato,  mas que 
estão esperando que o Executivo compre o maquinário que foi  aprovado 
pela Câmara. Diz que foi feita suplementação por excesso de arrecadação 
na aquisição do imóvel que será a nova sede da prefeitura. Comenta que 
será trocado o horário de funcionamento da Prefeitura, mas que em 2003 
foi o atual prefeito que instituiu o horário de seis horas diárias. Diz que é a  
favor  do novo horário,  já  que a maioria  dos funcionários  da Saúde e da 
Educação já trabalham oito horas por dia. VEREADOR DANIEL parabeniza 
toda a equipe de educadores do Município pelo brilhante trabalho que estão 
desenvolvendo.  Comenta que esteve na primeira  amostra  pedagógica do 
Município  e  lá  viu  o  excelente  trabalho  dos  educadores.  Solicita  que  se 
oficie a Secretaria Municipal de Educação, parabenizando-a. Comenta que 
as galerias que estão sedo construídas ajudam a escoar a água das ruas, 
mas que a grande solução está na dragagem do rio Saí Mirim. Diz que está  
contente com a ampliação da Escola Claiton Almir Hermes. Comenta que 
espera que  a  compra  do  Maquinário  pelo  Executivo  seja  feita  em breve, 
para  que  se  possa  ter  uma  máquina  por  setor  do  Município  e,  assim, 
resolver  os  problemas  das  ruas  de  Itapoá.  Diz  que  está  feliz  com  a 
coligação  que  está  sendo formada com PMDB,  PSDB,  DEM,  PTB e  PP. 
Comenta  que  a  tríplice  aliança  já  trouxe  muitos  benefícios  para  Itapoá. 
VEREADOR CALDEIRA convida os alunos que estão presentes na Casa 
para  acompanharem  as  Reuniões  das  Comissões.  PRESIDENTE lembra 
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que a Câmara está entrando em recesso e voltará à sua atividade normal 
no dia 02 de agosto.  VEREADOR DANIEL diz que apesar do recesso, os 
Vereadores  continuam  trabalhando  em  prol  da  comunidade  e  diz  que 
continuará  atendendo  os  munícipes  em  seu  gabinete.  VEREADORA 
MÁRCIA comenta  que  se  houver  necessidade,  serão  feitas  Reuniões 
Extraordinárias.  VEREADOR  MARCELO lembra  que  as  Reuniões 
Extraordinárias não são pagas a parte. PRESIDENTE lembra que o recesso 
é previsto em Lei e que, assim que for aprovada a revisão da Lei Orgânica, 
irá mudar tempo de recesso.

5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, às 20h32min, 
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, 28 de junho 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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