ATA Nº 178/12 DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 18 DE JUNHO DE 2012.

ANO

Aos dezoito dias do mês de junho de 2012, às 19h05min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
20ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara
Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
após a 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° 176/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 176/2012, a qual foi aprovada
(2min à 2min24seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura das
correspondências (2min30seg à 15min) Encaminha a denúncia
proposta conta o Vereador Caldeira para análise da Procuradora da
Casa (15min40seg).
2. ENTRANDO NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 18/2012, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação.
Acata a solicitação de regime de urgência. Por tratar-se de matéria
orçamentária, encaminha o PLE n°. 18/2012 para a Comissão de
Orçamento e Finanças (16min15seg à 18min25seg).
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do
Requerimento n°. 17/2012, que requer informações quanto à possíveis
compras feitas pelo Município com eventuais empresas em nome do
Prefeito Municipal, bem como em nome de qualquer membro de sua
família, desde o dia 1° de janeiro de 2009 até a presente data, de
autoria do Vereador Joarez Antonio Santin. Após as discussões, o
Requerimento n°. 17/2012 é aprovado, com dois votos contrários
(19min à 22min23seg).
4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Indicação
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n°. 69/2012, que indica que seja providenciado o ensaibramento da
Rua Valter Crisanto, em frente à Marcenaria Realeza, no bairro
Samambaial, de autoria do Vereador Osni Ocker (22min37seg);
Indicação n°. 70/2012, que indica que seja disponibilizado um
psicólogo para atender aos alunos da rede municipal de ensino, ou
aumente o número de profissionais que atendem na área da saúde, de
autoria da bancada do PMDB (23min); Indicação n°. 71/2012, que
indica a manutenção na Rua 100, no Bairro Barra do Saí, de autoria do
Vereador Jeferson Rubens Garcia (24min10seg); e Indicação n°.
72/2012, que indica que seja providenciado o manilhamento na Rua
Madalena Hau, no Balneário Jardim Pérola do Atlântico, de autoria do
Vereador Jeferson Rubens Garcia (24min30seg).
5. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR IZAQUE indica que seja restabelecido o duplo sentido na
Rua Leopoldo Sprenger (24min50seg à 26min25seg). VEREADORA
MÁRCIA indica a mudança do itinerário de ônibus escolar para
contemplar a Rua Malvina Barbosa (26min50seg à 28min30seg).
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a manutenção preventiva na
Rodovia Cornelsen (28min31seg à 29min07seg). Ainda, indica o
ensaibramento das ruas Francisco Quintino Correa e José da Silva
Pacheco (29min09seg à 29min45seg) VEREADOR IZAQUE indica que
seja restabelecido o duplo sentido na Rua Hermínio Dagnoni
(29min55eg à 30min18seg). Ainda, indica que sejam retiradas as
placas indicativas de acesso ao Porto Itapoá, no trecho que inicia na
Rodovia Cornelsen e finda no Barreiro, bem como a disposição de uma
placa, na entrada da Cidade, no posto da Polícia Rodoviária, proibindo
o acesso de veículos com carga portuária (30min20seg à 30min50seg).
VEREADOR JOAREZ indica que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a pavimentação na Rua Mariana
Michels Borges, entre a Rua Dra. Zilda Arns Neumann e a Rua 960
(30min58seg à 31min25seg). VEREADOR JEFERSON indica que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a
disposição de um redutor de velocidade na rua 2850 (31min30seg à
32min10seg).
6. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR MARCELO (32min30seg à 41min10seg).
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
19h46min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e
achada conforme, vai assinada pelo Secretário Geral e pela Mesa
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