
ATA Nº 188/12 DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO 
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 03 DE SETEMBRO DE 2012.

Aos dez  dias do mês de setembro  de 2012, às 19h15min, sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
30ª 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° 187/2012.  Encerrada a 
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 187/2012, a qual foi aprovada, 
com ausência dos vereadores Jeferson e Joarez (56seg à 1min06seg). 
Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  das  correspondências 
(1min22seg à 4min33seg).

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n°. 28/2012, oriundo do Legislativo, que denomina nomes de vias 
públicas.  Após a leitura,  encaminha o referido projeto de lei  para as 
Comissões Permanentes (4min47seg à 10min17seg).

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Resolução n°.  02/2012,  oriundo do  Legislativo,  que institui  no  Poder 
Legislativo  do  município  de  Itapoá/SC  a  Comissão  Especial  de 
Patrimônio  Público  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  o 
projeto de resolução. Encerrada a discussão. Em única votação o PR 
n°.  02/2012,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do  Vereador  Joarez 
(10min35seg à 14in43seg).  Solicita à Secretária que proceda à leitura 
do  Projeto  de Lei  n°.  25/2012,  oriundo do  Executivo,  que  autoriza  o 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação 
de  dotação.  Em  única  discussão  o  projeto  de  lei.  Encerrada  a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 25/2012, o qual foi aprovado, 
com  voto  contrário  do  Vereador  Marcelo  e  ausência  do  Vereador 
Joarez (14min50seg à 20min50seg).  Solicita à Secretária que proceda 
à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  26/2012,  oriundo  do  Executivo,  que 
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autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por 
anulação de dotação. Em única discussão o projeto de lei. Encerrada a 
discussão. Em única votação o PLE n°. 26/2012, o qual foi aprovado, 
com ausência do Vereador Joarez (22min05seg à 25min57seg).

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR  MARCELO  indica  a  instalação  de  dois  redutores  de 
velocidade  na  João  Batista  Velém,  no  trecho  entre  o  Corpo  de 
Bombeiros e o fim do perímetro urbano, no bairro Itapoá. Ainda, indica 
seja providenciada a disposição de placas proibindo o som alto, bem 
como as sanções previstas em Lei, em toda a extensão do Município 
(26min10seg à 27min45seg).  VEREADORA MÁRCIA  indica que seja 
disponibilizado o serviço de limpeza de praia para o próximo feriado, 
no dia 12 de novembro. Ainda, indica a manutenção da boca de lobo no 
cruzamento das ruas João Horácio Vieira com a João Batista Velém, no 
bairro  Itapoá  (27min50seg  à  29min50seg).  VEREADOR  CALDEIRA 
indica que seja providenciada, com a máxima urgência, a disposição de 
sinalização indicando travessia de pedestres no cruzamento da Rua da 
Graça com a Avenida Celso Ramos, no bairro Itapema (29min56seg à 
30min25seg).  VEREADOR  JEFERSON  indica  a  manutenção,  bem 
como  a  reposição,  dos  equipamentos  da  academia  ao  ar  livre,  no 
Balneário  Rainha.  Ainda,  indica  a  instalação  de  um  redutor  de 
velocidade na Avenida Beira  Mar  V,  no trecho entre  a  ACOPOF e a 
subida  do  Hotel  Baití,  no  bairro  Pontal  do  Norte  (30min30seg  à 
31min50seg).

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE  (32min09seg à 37min30seg).  VEREADOR 
MARCELO (37min32seg à 45min36seg).  VEREADORA  MÁRCIA 
(45min43seg à 50min33seg).  VEREADOR JEFERSON  (50min41seg à 
58min23seg). VEREADOR DANIEL (58min27seg à 1h00min31seg).

6. 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, 10 de setembro de 2012.

                                                                                       
Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    

                    Presidente                                              Vice- Presidente    
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                                                                                      AUSENTE 
     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    

           
                  Luis Carlos Zagonel                    

Secretário Geral
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