
ATA Nº 167/12 DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 16 DE ABRIL DE 2012.

Aos dezesseis  dias do mês de abril de 2012, às 19h13min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
11ª 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 Ordinária n° 166/2012. Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 166/2012, a qual foi aprovada, 
com ausência do Vereador Joarez (1min56seg à 2min15seg). Solicita à 
Secretária que proceda à leitura das correspondências. (2min31seg à 
11min40seg)

2. ENTRADA NA CASA:
VEREADOR MÁRCIA solicita que seja dado entrada nos projetos de lei 
n°. 09/2012 (autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio co o 
Rotary Clube de Itapoá, objetivando o recebimento, por doação parcial, 
de  uma  ambulância  UTI  móvel  a  ser  utilizada  pelo  Município,  e  dá 
outras  providências)  e  10/2012  (autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir 
crédito adicional especial), ambos oriundos do Executivo. (12min10seg 
à  12min53seg)  PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à 
leitura dos projetos de lei n°. 09/2012 e 10/2012. Após, encaminha os 
projetos às Comissões Permanentes, em regime de urgência (17min à 
10min50seg).

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à  leitura da Emenda 
Modificativa n°. 01/2012 ao Projeto de Lei n°. 08/2012 (dispõe sobre a 
execução  de  serviços  de  reparo  e  manutenção  dos  acessos  às 
propriedades rurais de Itapoá, e dá outras providências), que modifica 
o § 1° do art. 1°. Em única discussão a emenda, a qual foi aprovada 
com  ausência  do  Vereador  Joarez  (17min37seg  à  19min56seg). 
Solicita à Secretária que proceda à leitura da Emenda Modificativa n°. 
02/2012 ao Projeto de Lei n°. 08/2012, que modifica o § 2° do art. 1°. 
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Em única discussão a emenda, a qual foi aprovada com ausência do 
Vereador Joarez (19min57seg à 23min10seg). Solicita à Secretária que 
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  07/2012,  que  declara  de 
utilidade pública a “Associação de Moradores da Barra do Saí – AMBS” 
do  município  de  Itapoá.  Em primeira  discussão o  projeto,  o  qual  foi 
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Joarez  (23min20seg  à 
28min48seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n° 04/2012, que denomina nome de via pública: “Rua Joaquim 
Peres”. Em  segunda  discussão  o  projeto,  o  qual  foi  aprovado,  com 
ausência do Vereador Joarez (28min55seg à 32min49seg).

4. REQUERIMENTO: 
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à  leitura do 
Requerimento  n°.  09/2012,  que  requer que o Poder Executivo 
encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre os leilões realizados 
no  Município  na  atual  gestão.  De  autoria  da  Bancada  do  PP.  Em 
discussão  o  requerimento,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  o 
Vereador Joarez e um voto contrário (33min à 47min28seg). 

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica que se oficie a SDR, solicitando, com a 
máxima urgência,  a  reforma do  ginásio  de  esportes  anexo à  Escola 
Estadual  Nereu  Ramos.  VEREADORA MARCELO  indica que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a 
manutenção das lâmpadas dos postes do calçamento na Avenida Beira 
Mar  III.  VEREADORA MÁRCIA indica que se  oficie  a  Transita  e  a 
Secretaria  de Educação,  para  que  seja  encaminhado a  esta  Casa o 
motivo da retirada do ônibus escolar que fazia a linha dos bairros São 
José  I  e  II  à  EMEF  Ayrton  Senna.  Ainda,  indica  que  o  Executivo 
Municipal providencie a manutenção da iluminação pública na Avenida 
Beira Mar, logo após o Bamerindus.  VEREADOR JEFERSON  indica 
que o  Executivo Municipal, através da Secretaria competente, 
providencie uma nova sede para os maternais I, II e III da Barra do Saí. 

6. MOÇÃO
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção n°. 
03/2012,  que aplaude e reconhece o  trabalho do Deputado Estadual 
Nilson Gonçalves (PSDB) por  contemplar  o município de Itapoá com 
recursos  financeiros  na  ordem  de  R$  110.000,00  (cento  e  dez  mil 
reais). De autoria da Bancada do PSDB. Em discussão a moção, a qual 
foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Joarez  (53min55seg  à 
1h08min31seg).

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADORA MÁRCIA (1h16min30seg à 1h16min40seg)
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VEREADOR MARCELO (1h16min42seg à 1h27min53seg)

8. ENCERRAMENTO:
Convocação  para  reunião  extraordinária  para  o  dia  23  de  abril,  às 
18h30min  (1h29min16seg).  Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da 
presente Reunião Ordinária, às 20h48min, 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, 16 de abril de 2012.

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
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Secretário Geral
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