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ATA Nº. 62/10 DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 10 DE MAIO DE 2010.

Aos dez dias do mês de maio de 2010, às 19h06min, sob a Presidência do 
seu titular,  o Vereador  Joarez Antonio Santin, realizou-se a 12ª 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°.  60/2010.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n°. 60/2010, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências.

2. ENTRANDO NA CASA:
VEREADOR DANIEL solicita a dispensa de leitura de todos os projetos 
que  estão  entrando  na  Casa,  já  que  os  mesmos  serão  lidos  e 
discutidos  em  Reunião  das  Comissões.  PRESIDENTE coloca  em 
deliberação o requerimento do Vereador  Daniel,  o  qual  foi  aprovado. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da ementa do Projeto de 
Lei  Complementar  n°.  02/2010,  oriundo  do  Poder  executivo,  que 
regulamenta 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. Após, encaminha o referido projeto de 
lei  às  Comissões  Permanentes,  em  regime  ordinário.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  n°. 
15/2010, oriundo do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a firmar convênio com Itapoá Terminais Portuários S.A. Após, 
encaminha o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em 
regime  ordinário.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
ementa  do  Projeto  de  Decreto  n°.  01/2010,  oriundo  do  Poder 
Legislativo, que autoriza plebiscito no âmbito do município de Itapoá, 
conforme Lei Complementar n°. 225, de 10 de janeiro de 2002. Após, 
encaminha o  referido  projeto  de  lei  às  Comissões  Permanentes,  em 
regime ordinário. 

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n°. 10/2010, oriundo do Poder Executivo, que autoriza o Executivo 
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Municipal  abrir  crédito  adicional  especial.  Em  única  discussão  o 
projeto.  VEREADOR  MARCELO questiona  o  Presidente  das 
Comissões  se  o  valor  da  compra  dos  maquinários  consta  na  LOA. 
VEREADOR  IZAQUE disse  que  essa  questão  foi  discutida  pelas 
Comissões  e  verificou-se  que  o  projeto  está  correto.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei n°. 10/2010, 
o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Valdecir,  que  se 
encontra  na  Audiência  Pública  na  Acopof.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  11/2010,  oriundo  do  Poder 
Executivo,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
suplementar.  Em única  discussão  o  Projeto.  Encerrada  a  discussão. 
Em única votação o Projeto de Lei  n°.  11/2010,  o qual foi  aprovado, 
com  ausência  do  Vereador  Valdecir.  VEREADORA MÁRCIA solicita 
dispensa da leitura  do Projeto  de Lei  n°.  12/2010,  oriundo do Poder 
Executivo, que autoriza o ingresso do Município de Itapoá no Consórcio 
de  Informática  na  Gestão  Pública  Municipal  –  CIGA,  e  dá  outras 
providências.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da 
Vereadora  Márcia,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei n°. 12/2010. Em única 
discussão  o  Projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o 
Projeto  de  Lei  n°.  12/2010,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do 
Vereador  Valdecir  e  do  Vereador  Daniel.  Solicita  ao  Secretário  que 
proceda  à  leitura  da  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  n°.  228/2009, 
oriundo do Poder Executivo, que institui, regulamenta e fixa parâmetros 
de  cálculo  para  o  pagamento  de  gratificação por  produtividade e  dá 
outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  Projeto.  Encerrada  a 
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°. 228/2009, o qual 
foi  aprovado.  VEREADOR IZAQUE solicita  a  dispensa  da  leitura  do 
Projeto de Lei n°. 04/2010, oriundo do Poder Legislativo, que altera a 
Lei Municipal n°. 162/2003 e dá nova denominação para a via púbica 
no  trecho  que  especifica.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento  do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao 
Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  projeto  de  lei  n°. 
04/2010. Em primeira discussão o projeto.  VEREADOR MARCELO se 
coloca contrário ao projeto. Diz que o Município já enfrenta problemas 
de  entrega  de  correspondência  devido  às  más  informações  com 
relação  à  nomenclatura  de  ruas.  Diz  que  a  Doutora  Zilda  Arns 
Neumann merece a homenagem, mas propõe que tal homenagem se 
faça em uma rua que ainda não tenha denominação. Comenta que, se 
o  projeto  for  aprovado,  haverá  mais  um  problema  com  relação  a 
numeração das residências da citada rua. Comenta que na Sessão do 
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dia 19 de abril  o Vereador proponente solicitou a retirada do projeto, 
portanto,  o  projeto  só  poderia  voltar  à  pauta  no  próximo  ano. 
VEREADOR DANIEL diz que respeita a iniciativa do Vereador Izaque, 
mas  tem  a  mesma  preocupação  do  Vereador  Marcelo.  Diz  que  já 
existem problemas de entrega de correspondência. Comenta que se o 
projeto de lei  for aprovado, a numeração das residências da rua terá 
que ser modificada e isso trará transtornos. Diz que votará favorável ao 
projeto  nessa  primeira  votação,  mas  que  se  informará  durante  a 
semana  para  decidir  seu  voto  na  segunda  votação.  VEREADOR 
IZAQUE diz  que  em todas  as  cidades  brasileiras  onde  as  ruas  são 
nominadas  por  trecho,  a  numeração  é  contínua.  PRESIDENTE 
encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  n°. 
04/2010,  o  qual  foi  aprovado,  com  seis  votos  favoráveis  e  um  voto 
contrário,  do Vereador  Marcelo.  Solicita ao Secretário  que proceda à 
leitura do Projeto de Lei n°. 08/2010, oriundo do Poder Legislativo, que 
denomina  nome  de  rua:  “Madalena  Hau”.  Em  primeira  discussão  o 
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei 
n°.  08/2010,  o  qual  foi  aprovado.  VEREADOR  IZAQUE solicita  a 
inclusão  na  pauta  do  projeto  de  lei  n°.  245/2010,  oriundo  do  Poder 
Executivo, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico, e dá 
outras  providências.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento  do  Vereador  Izaque,  o  qual  foi  acatado.  VEREADORA 
MÁRCIA solicita a dispensa de leitura do projeto. PRESIDENTE coloca 
em  deliberação  o  requerimento  da  Vereadora  Márcia,  o  qual  foi 
acatado. Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 
n°. 245/2010. Em primeira discussão o Projeto.  VEREADOR IZAQUE 
diz  que  foram  feitas  algumas  emendas  no  projeto,  as  quais  foram 
aprovadas  em  Sessão  Extraordinária  realizada  na  data  de  hoje,  de 
forma  que  o  projeto  se  encontra  apto  a  ser  votado.  VEREADORA 
MÁRCIA parabeniza o Executivo pelo projeto. VEREADOR MARCELO 
diz  que espera que a licitação seja feita  com responsabilidade,  para 
que não se tenha a concessão de vários anos para uma empresa que 
não tenha capacidade de manter a execução do projeto.  Encerrada a 
discussão. Em primeira votação o projeto de Lei n°. 245/2010, o qual 
foi aprovado. 

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n°. 60/2010, que indica a colocação de luminária na Travessa Itapema, 
esquina com a Rua Francisco Quintino Correa; Indicação n°. 61/2010, 
que indica a colocação de luminária na Rua do Peixe (750), em frente 
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ao P18 L11; Indicação n°. 62/2010, que indica a colocação de luminária 
na Avenida Pérola do Atlântico, em frente à casa n°. 746;  Indicação n°. 
63/2010,  que  indica  a  colocação  de  aterro  na  rua  ao  lado  da  Igreja 
Deus é Amor, no Bairro Itapema do Norte, todas de autoria do Vereador 
José Maria Caldeira.

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR CALDEIRA  indica, em nome da bancada do PMDB, que 
o Executivo Municipal providencie a colocação de placa de “Rua sem 
saída” na Travessa Guanabara, no Samambaial.

6. ESPAÇO REGIMENTAL:
PRESIDENTE  esclarece que,  em razão da Audiência Pública que está 
acontecendo na localidade do Pontal, que trata do impacto ambiental da 
linha de transmissão de energia  elétrica,  os  Vereadores declinaram do 
Espaço  Regimental  nessa  Sessão,  para  que  possam  comparecer  na 
citada Audiência. 

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, 10 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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