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ATA Nº. 64/10 DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 24 DE MAIO DE 2010.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2010, às 19h07min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antonio Santin, realizou-se a 
14ª 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 de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, 
na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a  Ata  Ordinária  n°.  63/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 63/2010, a qual foi aprovada. 
VEREADOR IZAQUE justifica a ausência da Vereadora Márcia, a qual fez 
um exame médico onde precisou ser anestesiada e, por essa razão, não 
está em condições de estrar presente na Sessão.  PRESIDENTE 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°.  16/2010,  oriundo  do  Executivo  que altera  a  Lei  Municipal  n°. 
229/2009  que  dispõe  sobre  o  PPA 2010  a  2013.  Após,  encaminha  o 
referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em  regime  de 
urgência. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°.  17/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  altera  a  Lei  Municipal  n°. 
240/2009 que dispõe a  LDO para  2010.  Após,  encaminha o  referido 
projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência. 
Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
18/2010, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal abrir 
crédito adicional especial.  Após, encaminha o referido projeto de lei às 
Comissões  Permanentes,  em  regime  de  urgência.  Solicita  ao 
Secretário que proceda à leitura 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. 
Após, encaminha o referido projeto de lei às Comissões Permanentes, 
em regime ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que proceda à  leitura  do 
Projeto  de  Lei  n°.  20/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  revoga  a  Lei 
Municipal  n°.  269/2004,  que  dá  denominação  à  via  pública.  Após, 
encaminha o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em 
regime  de  urgência.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do 
Projeto de Lei n°. 21/2010, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder 
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Executivo  Municipal  conceder  isenção  de  ISSNQ  e  ITBI,  relativos  à 
obra  de  pavimentação  da  Estrada  Municipal  José  Alves,  à  Itapoá 
Terminais Portuários S.A. Após, encaminha o referido projeto de lei às 
Comissões Permanentes, em regime de urgência.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Supressiva n°.  01/2010,  que  suprime o art.  4°  do  Projeto  de  Lei  n°. 
15/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal a firmar convênio com Itapoá Terminais Portuários S.A.  Em 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda Supressiva n°. 01/2010 ao Projeto de Lei n°. 15/2010, a qual 
foi aprovada. Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação 
Final do Projeto de Lei n°. 217/2009, oriundo do Executivo, que altera a 
Lei  Municipal  n°.  140/07,  que  dispõe  sobre  o  exercício  do  comércio 
temporário.  Em  primeira  discussão  a  Redação  Final.  VEREADOR 
MARCELO diz  que é um projeto que já  foi  amplamente discutido no 
ano  passado  e  está  apto  a  ser  votado.  PRESIDENTE encerrada  a 
discussão. Em primeira votação a Redação Final do Projeto de Lei n°. 
217/2009, a qual foi aprovada.  VEREADOR IZAQUE solicita que seja 
incluída na Pauta a primeira votação da Redação Final do Projeto de 
Lei n°. 15/2010.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento 
do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da Redação Final do Projeto de Lei n°.  15/2010. Em 
discussão  o  Projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira  votação  a 
Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  15/2010,  a  qual  foi  aprovada. 
VEREADOR MARCELO solicita que seja incluída na Pauta a Moção de 
Pesar n°. 03/2010, que manifesta Pesar pelo falecimento de Vera Lúcia 
da  Costa.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do 
Vereador Marcelo, o qual foi aprovado. 

4. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de 
Pesar n°. 03/2010, que manifesta Pesar pelo falecimento de Vera Lúcia 
da Costa. Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação 
a Moção de Pesar n°. 03/2010, a qual foi aprovada. 

5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°.  71/2010,  que  indica  que  seja  autorizado  o  estacionamento  em 
apenas um dos lados da Rua Aracanguira;  Indicação n°. 72/2010 , que 
indica a colocação de duas lombadas na Rua 860, uma próxima à Rua 
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Caracaxá e,  outra,  próxima à Rua Aracanguira,  ambas de autoria do 
Vereador  Osni  Ocker;  e  Indicação  n°.  73/2010,  que  indica  que  o 
Prefeito  Municipal  despenda  maquinários  e  uma  ambulância,  com 
enfermeiro,  para  apoio  ao  evento  do  Jockey  Clube  Itapoá,  o  qual 
acontecerá  nos  dias  11,  12,  13  e  14  de  junho  do  corrente  ano,  de 
autoria dos Vereadores Izaque Goes, Jeferson Rubens Garcia, Joarez 
Antonio  Santin,  José  Maria  Caldeira,  Márcia  Regina  Eggert  Soares, 
Marcelo Antonio Tessaro, Osni Ocker e Valdecir de Souza.

6. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal providencie 
a  extensão  de  rede  elétrica  de  baixa  tensão  na  Rua  Bonito  Lindo. 
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal providencie a 
roçada em frente ao portão da Escola Ayrton Senna. 

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JEFERSON diz que acredita que não há necessidade de 
revogar a Lei Municipal n°. 269/2004, se a numeração estiver correta. 
Manifesta pesar pelo falecimento da ex-servidora da Câmara, a Vera. 
Comenta que através de um convênio com o Deinfra, está vindo para 
Itapoá um caminhão e uma retroescavadeira. VEREADOR DANIEL diz 
que  está  havendo  um  equívoco  no  Setor  de  Planejamento  da 
Prefeitura, já que a Rua Sérgio Lago não tem outro nome no mesmo 
trecho de rua. Diz que o que falta para que o Correio possa entregar as 
correspondências  é  a  sinalização das  ruas.  Diz  que  esta  muito  feliz 
pela conquista do caminhão e da retroescavadeira para o Município. 
VEREADOR MARCELO comenta que esteve presente na Reunião que 
tratou da entrega das correspondências, na qual obteve boas notícias. 
Propõe que, antes de revogar a Lei n°. 269/2004, se oficie ou entre em 
contato com a Secretaria de Planejamento, solicitando que se faça a 
numeração  correta  da  Rua  Sérgio  Lago,  assim  não  haverá 
necessidade de se revogar  a Lei.  Diz que espera que as indicações 
feitas pelo Vereador Osni, sejam atendidas. Diz que está muito feliz de 
ter votado no projeto do convênio com a Itapoá Terminais Portuários, 
por  ser  um anseio  de toda a  população.  Afirma estar  feliz,  também, 
com a conquista da retroescavadeira e do caminhão para o Município. 
VEREADOR  VALDECIR comenta  sobre  o  trabalho  da  Comissão  de 
Estudos  da  Orla,  e  diz  que  a  Comissão  fez  o  trabalho  dela  e 
encaminhou  toda  a  documentação  para  o  Executivo,  para  que  o 
mesmo  tomasse  as  providências  cabíveis.  Entretanto,  afirma  que  o 
Executivo não tem demostrado interesse. Parabeniza o trabalho que foi 
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feito no cemitério da Jaca.

8. 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, 24 de maio 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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