
ATA Nº 181/12 DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 09 DE JULHO DE 2012.

Aos nove dias do mês de julho de 2012, às 19h07min, sob a Presidência 
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 23ª Reunião 
Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após a oração 
do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em discussão a Ata Ordinária n° 180/2012.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 180/2012, a qual foi aprovada, 
com  ausência  dos  vereadores  Osni,  Izaque  e  Márcia  (55seg  à 
1min07seg).  Solicita  ao  Vereador  Marcelo  que  proceda  à  leitura  das 
correspondências (1min18seg à 4min36seg).

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Marcelo  que  proceda  à  leitura  do 
Projeto  de Lei  n°.  19/2012,  que autoriza  o Executivo  Municipal  abrir 
crédito  adicional  especial.  Em  discussão  o  projeto.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 19/2012, o qual foi aprovado, 
com ausência da Vereadora Márcia (5min16seg à 8min30seg). Solicita 
ao  Vereador  Marcelo  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°. 
20/2012,  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional 
suplementar  por  anulação  de  dotação.  Em  discussão  o  projeto. 
Encerrada a discussão. Em única votação o PLE n°. 20/2012, o qual foi 
aprovado,  com  ausência  da  Vereadora  Márcia  (8min39seg  à 
11min52seg).  Solicita  ao Vereador  Marcelo  que proceda à leitura  do 
Projeto  de Lei  n°.  21/2012,  que autoriza  o Executivo  Municipal  abrir 
crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Em discussão 
o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  PLE  n°. 
21/2012,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  da  Vereadora  Márcia 
(11min59seg à 14min16seg). Solicita ao Vereador Marcelo que proceda 
à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  14/2012,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. 
Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação 
o PLE n°. 14/2012, o qual foi  aprovado, com ausência da Vereadora 
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Márcia (14min30seg à 15min46seg).

3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita ao  Vereador  Izaque  que proceda à  leitura  do 
Requerimento  n°.  20/2012,  que  requer  informações  e  providências 
acerca das academias de ginástica ao ar livre, de autoria da Bancada 
do  PMDB.  Após  as  discussões,  o  Requerimento  n°.  20/2012  é 
aprovado,  com  ausência  da  Vereadora  Márcia  (16min02seg  à 
22min55seg).

4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao  Vereador  Izaque  que  proceda  à  leitura  da 
Indicação  n°.  92/2012,  que  indica  que  seja  providenciado  o 
ensaibramento  da  Rua  Dr.  Murici,  lateral  da  Rodovia  Cornelsen,  na 
Barra  do  Saí,  de  autoria  do  Vereador  Osni  Ocker;  da  Indicação  n°. 
93/2012, que indica  que seja providenciada  a instalação de um ponto 
de ônibus na divisa dos municípios de Itapoá e Garuva, no Braço do 
Norte, de autoria do Vereador Osni Ocker; e da Indicação n°. 94/2012, 
que  indica  que  seja  providenciado o  melhoramento  da  estrada  rural 
sem  denominação  (croqui  em  anexo),  localizada  na  comunidade  da 
Jaguaruna,  em conformidade  com a  LM nº  388/2012,  de  autoria  do 
Vereador Daniel Silvano Weber (23min09seg à 24min50seg).

5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO  indica  a  instalação  de  um  redutor  de 
velocidade na Avenida Beira Mar V, em frente à Acopof, na localidade 
do Pontal (24min55seg à 26min). 

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 
19h34min, 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, 09 de julho de 2012.

                                                                                      
Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    

                    Presidente                                              Vice- Presidente    

                   AUSENTE 
     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
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                  Luis Carlos Zagonel                    

Secretário Geral
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