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ATA  Nº.  61/10  DA  3ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  2º  ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 10 DE MAIO DE 2010.

Aos dez dias do mês de maio de 2010, às 16h08min, sob a Presidência do 
seu titular,  o  Vereador  Joarez Antonio  Santin,  realizou-se  a  3ª  Sessão 
Extraordinária  do  2º  ano  Legislativo  da  6ª  Legislatura  da  Câmara 
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos,  na seguinte ordem:

1. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda 
Supressiva n°.  01/2010,  que suprime o art.  5°.  do Projeto de Lei  n°. 
13/2010,  oriundo  do  Executivo,  que  institui  o  Diário  Oficial  dos 
Municípios  de  Santa  Catarina  como órgão  de  publicação  oficial.  Em 
discussão  a  Emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda  Supressiva n°. 01/2010 ao Projeto de Lei n°. 13/2010, a qual 
foi  aprovada,  com  ausência  no  Plenário  do  Vereador  Caldeira  e  da 
Vereadora  Márcia.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da 
Emenda Modificativa n°. 01/2010, que modifica o art. 34 do Projeto de 
Lei n°. 245/2010, oriundo do Executivo, que institui a Política Municipal 
de  Saneamento  Básico  e  dá  outras  providências.  Em  discussão  a 
Emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda 
Modificativa  n°.  01/2010  ao  Projeto  de  Lei  n°.  245/2010,  a  qual  foi 
aprovada, com ausência do Vereador Caldeira e da Vereadora Márcia. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda Modificativa n°. 
02/2010, que modifica § 2° do art. 34 do Projeto de Lei n°. 245/2010. 
Em discussão  a Emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a 
Emenda Modificativa n°. 02/2010 ao Projeto de Lei n°. 245/2010, a qual 
foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Caldeira.  VEREADOR 
IZAQUE solicita a antecipação da Sessão Ordinária para as 16h30min, 
tendo  em  vista  a  Audiência  Pública  para  concessão  de  Licença 
Ambiental para o Linhão de Energia que está sendo feito pela Celesc, a 
realizar-se  no  mesmo  horário  da  Sessão  Ordinária,  na  Acopof, 
localizada no Pontal  do Norte.  PRESIDENTE coloca em discussão o 
requerimento  do  Vereador  Izaque.  VEREADOR  DANIEL diz  que  é 
contrário  ao  requerimento,  já  que  os  organizadores  da  referida 
Audiência Pública sabem que toda segunda-feira, às 19h, é realizada a 
Sessão Ordinária da Casa. Diz também que os munícipes que tem o 
hábito de acompanhar a Sessão ficarão prejudicadas com a mudança 
do  horário  da  Sessão.  VEREADOR  MARCELO concorda  como 
Vereador  Daniel  e  também  se  coloca  contrário  ao  requerimento. 
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PRESIDENTE suspende a Sessão para que os Vereadores entrem em 
um  acordo.  Passados  alguns  minutos.  reabre  a  Sessão  Ordinária. 
VEREADOR IZAQUE modifica o horário do requerimento para as 18h. 
VEREADOR DANIEL diz que, começando às 18h, a Sessão terminará 
cerca  de  19h  e  isso  possibilitará  que  os  Vereadores  deem  uma 
satisfação aos munícipes que chegarem para a Sessão. PRESIDENTE 
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Izaque. Haja vista a 
Vereadora Márcia ter-se colocado contrária ao requerimento, solicita ao 
Vereador Izaque que retire o referido requerimento, para que o início 
da  Sessão Ordinária  de  hoje  permaneça  às  19h,  como de  costume. 
VEREADOR IZAQUE retira o requerimento.

2. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Extraordinária, às 
16h32min, 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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