
ATA Nº 87/10 DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 18 DE OUTUBRO DE 2010.

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  outubro  de  2010,  às  19h00min,  sob  a 
Presidência do seu titular, o Vereador Joarez Antônio Santin, realizou-se a 
31ª Reunião 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°  86/2010.  Encerrada  a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 86/2010, a qual foi aprovada. 
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências. 

2. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação 
n° 119/2010, que indica a instalação de banheiros químicos ao longo 
dos calçadões que recentemente foram construídos em frente ao Hotel 
Pérola e em frente ao Hotel Rainha. De autoria da Bancada do PP.

3. INDICAÇÃO VERBAL :
VEREADOR CALDEIRA indica que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente, providencie a manutenção do manilhamento na 
Avenida das Margaridas, rua 800, próximo à casa nº 702. VEREADOR 
MARCELO indica  que  o  Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria 
competente,  providencie  a  limpeza  do  pátio  do  Posto  de  Saúde  de 
Itapema do Norte, que está tomado pelo mato. VEREADORA MÁRCIA 
indica que  o  Executivo  Municipal,  através da  Secretaria  competente, 
providencie  a  limpeza  do  pátio  do  Posto  de  Saúde  do  Pontal. 
VEREADOR  DANIEL diz  que  verificou  que  estão  sendo  instalados 
chuveiros  no  calçadão  em  frente  ao  Hotel  Pérola,  para  que  os 
banhistas possam retirar o sal e a areia do corpo após o banho de mar. 
Sugere ao Executivo que faça a instalação dos chuveiros também nas 
pedras e no calçadão do Hotel Rainha. VEREADOR CALDEIRA  indica 
que  o  Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria  competente, 
providencie a reinstalação da luminária que ficava na Rua Jaracatiá, 
aos fundos do Porto.
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4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO  diz que a empresa que fará a pavimentação 
comunitária já está se instalando no Município. Solicita que se oficie o 
Superintendente do Porto questionando-o sobre a  possibilidade de o 
Porto  patrocinar  a  construção  do  mercado  do  peixe  no  Pontal. 
VEREADOR  DANIEL lembra  que,  a  pedido  do  Vereador  Caldeira, 
entrou  em contato  com o  Senhor  Gabriel  e  marcou-se  uma  reunião 
para  tratar  do  assunto  dos  pescadores  da  região  do  Pontal. 
VEREADOR VALDECIR parabeniza a todos os professores pelo dia do 
professor. VEREADOR JEFERSON parabeniza os alunos do professor 
de  música  do  Município  pelo  segundo  encontro  de  cordas  que 
aconteceu na sede do Fórum. Diz que tem recebido reclamações dos 
moradores da Avenida Beira Mar III a respeito da máquina Bobcat, que 
está  varrendo  a  rua.  Comenta  que  infelizmente  a  licitação  para 
manutenção  da  iluminação  pública  foi  contestada  pela  empresa  que 
perdeu a licitação.  VEREADOR CALDEIRA parabeniza a comunidade 
do Pontal pela festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que 
aconteceu no último domingo. 

5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
19h23min, 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, 18 de outubro de 2010.
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