ATA Nº 196/12 DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO
LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012.
Aos cinco dias do mês de novembro de 2012, às 19h10min, sob a
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a
38ª 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° 195/2012. Encerrada a
discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 195/2012, a qual foi aprovada,
com ausência do Vereador Joarez (1min46seg à 2min04seg). Solicita à
Secretária que proceda à leitura das correspondências. Tendo em vista
o ofício n°. 172/12, de autoria do Vereador Izaque Goes, determina o
arquivamento do Projeto de Lei n°. 30/2012, bem como solicita seja
encaminhada uma cópia do referido projeto de lei ao Poder Executivo
(2min06seg à 7min44seg).
2. ORDEM DO DIA:
VEREADOR CALDEIRA solicita a inclusão, na pauta da presente
reunião, da votação do Projeto de Lei n°. 35/2012, o qual tramita em
regime de urgência. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador Caldeira, o qual foi acatado. Solicita à Secretária que
proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 35/2012, oriundo do Executivo,
que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar
por anulação de dotação. Em única discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em única votação o PLE n°. 35/2012, o qual foi aprovado,
com ausência do Vereador Joarez (8min13seg à 12min50seg). Solicita
à Secretária que proceda à leitura do relatório de vistas do Vereador
Osni ao Projeto de Lei Complementar n°. 01/2012, oriundo do
Executivo, que dispõe sobre o controle de populações animais, bem
como sobre a prevenção e controle de zoonoses no município de
Itapoá, e dá outras providências. Em discussão o Parecer Contrário
das Comissões Permanentes ao PLC n°. 01/2012. Encerrada a
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discussão. Em votação o Parecer Contrário das Comissões
Permanentes ao PLC n°. 01/2012, o qual foi rejeitado, com ausência
do Vereador Joarez. Suspende a reunião por 10 minutos. Reabre a
reunião. VEREADOR JEFERSON solicita vistas do PLC n°. 01/2012.
PRESIDENTE concede vistas do PLC n°. 01/2012 ao Vereador
Jeferson (13min03seg à 56min). Solicita à Secretária que proceda à
leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n°. 28/2012, oriundo do
Legislativo, que denomina nomes de vias públicas. Em primeira
discussão a redação final. Encerrada a discussão. Em primeira votação
a Redação Final ao PLL n°. 28/2012, a qual foi aprovada, com
ausência do Vereador Joarez (56min05seg à 1h05min47seg).
3. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do
Requerimento n°. 28/2012, que requer seja oficiada a Marinha do
Brasil, através da Delegacia da Capitânia dos Portos de São Francisco
do Sul, solicitando informações acerca do Farolete Trincheira ou “Farol
do Pontal”, de autoria da Vereadora Márcia Regina Eggert Soares.
Após as discussões, o Requerimento n°. 28/2012 foi aprovado, com
ausência do Vereador Joarez (1h05min49seg à 1h09min10seg).
4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA MÁRCIA indica a troca das lâmpadas queimadas do
Balneário Paese e Balneário Princesa do Mar. Ainda, indica o
patrolamento da Avenida Pérola do Atlântico, nos arredores do Colégio
Nereu Ramos (1h09min15seg à 1h11min19seg). VEREADOR
CALDEIRA solicita a retirada do Projeto de Lei n°. 37/2011, de sua
autoria (1h11min25seg à 1h11min59seg). VEREADOR JEFERSON
indica providências quanto ao sentido de mão única na Rua Arlindo
Bueno (1h12min02seg à 1h12min40seg) VEREADOR DANIEL indica
que seja revisto o sentido de mão única na Rua Leopoldo Sprenger.
Ainda, indica a a disposição de poços artesianos na Avenida Beira Mar
II, bem como de uma caixa de água com boia automática
(1h12min40seg à 1h15min40seg).
5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE (1h16min à 1h21min20seg).
MARCELO (1h21min47seg à 1h30min04seg).

VEREADOR

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às
19h25min, 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, 05 de novembro de 2012.
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