ATA Nº 159/12 DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO
DA 6ª LEGISLATURA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2012.
Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2012, às 19h04min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
3ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara
Municipal 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 Extraordinária n° 155/2012. Encerrada
a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n° 155/2012, a qual foi
aprovada, com ausência dos vereadores Márcia, Joarez e Caldeira. Em
discussão a Ata Ordinária n° 158/2012. Encerrada a discussão. Em
votação a Ata Ordinária n° 158/2012, a qual foi aprovada, com ausência
dos vereadores Márcia, Joarez e Caldeira. Solicita ao Vereador Izaque
que proceda à leitura das correspondências.
2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de
Resolução n° 01/2012, que institui no Poder Legislativo do município
de Itapoá a “Comissão Especial para Realização de Estudos para a
Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá”, e dá
outras providências. Em única discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em única votação o Projeto de Resolução n° 01/2012, o
qual foi aprovado.
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do
Requerimento n° 03/2012, que requer que o senhor Prefeito Municipal,
através do Departamento de Esportes, encaminhe informações quanto
à utilização do ginásio de esportes construído em frente à Escola
Municipal de Ensino Fundamental Frei Valentin. De autoria da Bancada
do PMDB. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em
votação o Requerimento n° 03/2012, o qual foi aprovado. Solicita à
Secretária que proceda a leitura do Requerimento n° 04/2012, que
requer que o senhor Prefeito Municipal, através do setor competente,
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encaminhe a esta Casa de Leis informações quanto ao alvará de
demolição de um prédio na Rua 1330, nas proximidades da Casa dos
Padres, no Centro. De autoria do Vereador José Maria Caldeira. Em
discussão o requerimento. VEREADORA MÁRCIA solicita que se
inclua no requerimento o questionamento do nome do proprietário do
imóvel. VEREADOR CALDEIRA aceita a inclusão da Vereadora
Márcia. PRESIDENTE encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento n° 04/2012, o qual foi aprovado.
4. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação
n° 10/2012, que indica que seja providenciada a construção de um
abrigo coberto ou que o Posto de Saúde de Itapema permaneça aberto
no período das 12h às 13h30min, para que os usuários possam
aguardar para marcarem suas consultas. De autoria do Vereador
Daniel Silvano Weber.
5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da
secretaria competente, providencie o estudo para desapropriação de
parte de um imóvel que se encontra no final da Rua Lindoia. Diz que ali
está sendo explorado estacionamento e que fica difícil o acesso à
praia. VEREADOR JOAREZ indica que o Executivo Municipal, através
da secretaria competente, passe a utilizar o ponto de ônibus do
Balneário Verdes Mares para os alunos da Rede Municipal.
VEREADOR DANIEL indica que o Executivo Municipal, através da
secretaria competente, providencie a manutenção da Rua Dr. Vitor
Amaral, próximo à casa n° 609, na Barra do Saí.
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR VALDECIR solicita que seja oficiado o Executivo,
questionando se já foi contratada a empresa para fazer o estudo do
transporte municipal. VEREADOR JOAREZ solicita que o Presidente
determine um funcionário que abra esta Casa uma hora antes do início
das reuniões ordinárias. Diz que existe uma lei em Porto Alegre que
trata das calçadas e muros que ficam defronte à vias pavimentadas, e
que lá irão começar a aplicar multa aos proprietários que não
cumprirem tal lei. Solicita que seja verificado se a lei que existe aqui no
Município é semelhante e se cabe a aplicação de multa. VEREADOR
IZAQUE consulta os vereadores se concordam em fazer uma reunião
extraordinária das Comissões. Com a concordância dos demais
vereadores, convoca os mesmos para Reunião Extraordinária da
Comissões para a próxima quinta-feira, às 9h30min. VEREADOR
JOAREZ solicita ao Presidente das Comissões que providencie um
parecer ao projeto de lei que trata da criação dos cargos, quanto ao
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fato de que não se pode criar cargos em ano eleitoral, mesmo que tais
cargos não sejam utilizados. PRESIDENTE solicita que os vereadores
interessados em fazer parte da Comissão de Revisão do Regimento
Interno, manifestem seu interesse durante a semana, para que possa
fazer as nomeações.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
19h37min, 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, 20 de fevereiro de 2012.
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