ATA Nº 169/12 DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 23 DE ABRIL DE 2012.

ANO

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2012, às 19h13min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
12ª 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° 167/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 167/2012, a qual foi aprovada
(1min51seg à 2min08seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura
das correspondências (2min16seg à 9min38seg).
2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Redação
Final ao Projeto de Lei n°. 08/2012, que dispõe sobre a execução de
serviços de reparo e manutenção dos acessos às propriedades rurais
de Itapoá, e dá outras providências. Em única discussão o projeto, o
qual foi aprovado, com ausência do Vereador Joarez, que declarou-se
impedido de votar por ser produtor rural (14min50seg à 40min). Solicita
à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 09/2012, que
autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com 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. Em única discussão o projeto, o qual foi aprovado
(40min13seg à 53min07seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura
do Projeto de Lei n°. 10/2012, que autoriza o Executivo Municipal abrir
crédito adicional especial. Em única discussão o projeto, o qual foi
aprovado (53min12seg à 55min30seg). 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 segunda discussão o projeto, o qual foi
aprovado (55min45seg à 57min27seg). Propõe aos vereadores que
seja transferida a reunião ordinária da próxima segunda-feira para a
quarta-feira, dia 02 de maio, às 10 horas, uma vez que o dia 26 de abril
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é feriado municipal, e os dias 27 e 30 de abril foram decretados como
ponto facultativo. Ressalta que não transferiu o feriado em
comemoração ao aniversário do Município, como fez o Poder
Executivo. Não havendo manifestação contrária, transfere a reunião
ordinária do dia 30 de abril para o dia 02 de maio, às 10 horas
(58min15seg à 1h00min50seg).
3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da indicação
n°. 37/2012, que indica a instalação de duas luminárias na Rua 1300,
no Jardim Verdes Mares. De autoria do Vereador José Maria Caldeira.
4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR JOAREZ indica que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a instalação de uma lombada na
Rua 1030, na altura do n. 100. Ainda, requer seja oficiado ao Corpo de
Bombeiros solicitando que seja tomado mais cuidado com a velocidade
com que trafegam as viaturas (1h01min44seg à 1h02min45seg).
5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
20h15min, 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, 23 de abril de 2012.
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