ATA Nº 193/12 DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM QUINZE DE OUTUBRO DE
2012.
Aos quinze dias do mês de outubro de 2012, às 19h13min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
35ª 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 trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na seguinte
ordem:
1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 192/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 192/2012, a qual foi aprovada,
com ausência dos vereadores Marcelo e Joarez (1min30seg à
1min44seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura das
correspondências (1min54seg à 5min46seg).
2. ENTRADA NA CASA:
VEREADORA MÁRCIA solicita a inclusão do Projeto de Lei n°.
31/2012, oriundo do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal
abrir crédito adicional especial na pauta da presente reunião
(6min02seg à 7min). PRESIDENTE em votação o requerimento da
Vereadora Márcia, o qual foi acatado, com ausência do Vereador
Marcelo. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°. 31/2012. Após a leitura, encaminha o referido projeto de lei para as
Comissões Permanentes, em regime de urgência (7min25seg à
12min39seg). Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de
Lei n°. 30/2012, oriundo do Legislativo, que altera a Lei Municipal n.
142, de 13 de dezembro de 2002, que dispõe sobre atribuição,
regulamento e repasse de honorários advocatícios de sucumbência.
Após a leitura, encaminha o referido projeto de lei para as Comissões
Permanentes, em regime ordinário (12min55seg à 26min39seg).
3. MOÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da Moção n°.
05/2012, que manifesta pesar pelo falecimento do Senhor Honório
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Parra, corretor de imóveis do município de Itapoá, de autoria de todos
os vereadores. Após as discussões, a Moção n°. 05/2012 foi aprovada,
com ausência do Vereador Marcelo (27min05seg à 29min57seg).
4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR JEFERSON indica a manutenção na passarela sobre o
Rio Mendanha, localizada na Rua da Graça, no Bairro Itapema do
Norte (30min11seg). VEREADORA MÁRCIA indica a disposição de
luminárias em toda a extensão da Rua 1300, principalmente entre as
quadras 19 e 20, no Centro (30min49seg). VEREADOR OSNI indica a
manutenção da Rua 210, no Bairro Barra do Saí (31min28seg). Ainda,
indica a manutenção das bocas de lobo na Rua do Príncipe,
principalmente defronte ao número predial 1580, no Bairro Itapema do
Norte (31min56seg). VEREADORA MÁRCIA indica que seja
providenciada junto à empreiteira da obra da creche anexa à Escola de
Ensino Básico Municipal Clayton Almir Hermes informação quanto ao
prazo de entrega da referida obra (32min11seg). VEREADOR DANIEL
indica a manutenção na passarela sobre o Rio Mendanha, localizada
na Rua Miguel Galhardi, no Bairro Itapema do Norte (33min10seg).
5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE (33min51seg
MÁRCIA (42min10seg à 42min43seg).

à

42min03seg)

VEREADORA

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
19h56min, 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, 15 de outubro de 2012.
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