
ATA Nº 02/2017 DA 1ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2017, às 19h17min, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Jonecir  Soares,  realizou-se  a  1ª  Reunião  Ordinária  do  1º  ano Legislativo  da  8ª
Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá.  O  Senhor  Presidente  declarou  abertos  os
trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso. 1.  PEQUENO EXPEDIENTE:  PRESIDENTE
solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min15s  à  34min43s).
Solicita a  manifestação dos vereadores quanto à  composição das Comissões Permanentes,
sendo que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ficou composta da seguinte
forma: Vereador Thomaz (Presidente), Vereador Joarez (Vice-Presidente) e Vereadora Janayna
(Membro); a Comissão de Orçamento e Finanças ficou composta da seguinte forma: Vereador
Geraldo (Presidente), Vereador Ezequiel (Vice-Presidente) e Vereador Thomaz (Membro); a
Comissão de Obras e Serviços Públicos ficou composta da seguinte forma: Vereador Ezequiel
(Presidente),  Vereador  Geraldo  (Vice-Presidente)  e  Vereador  Jeferson  (Membro);  e  a
Comissão de Educação, Saúde e Assistência ficou composta da seguinte forma: Vereadora
Janayna  (Presidente),  Vereador  Jeferson  (Vice-Presidente)  e  Vereador  Geraldo  (Membro)
(35min28s à 37min11s).  2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR STOKLOSA  requer a
dispensa  da  leitura  na  íntegra  dos  projetos  de  lei  que  estão  dando  entrada  na  Casa.
PRESIDENTE  coloca  em deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Stoklosa,  o  qual  foi
acatado.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei
Complementar nº 01/2017, que altera a Lei Complementar Municipal nº 008/2004, de 31
de  março  de  2004,  que  Cria  a  Nova  Estrutura  Administrativa  no  Poder  Executivo
Municipal, e dá outras providências (38min13s à 39min16s). Solicita ao Secretário que
proceda à  leitura  da  ementa  do Projeto  de Lei  Complementar  nº  02/2017,  que  dispõe
sobre  a  taxa  de  prestação de serviços  ambientais  (39min17s  à  39min38s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à  leitura da ementa do Projeto de Lei  nº  01/2017, que institui
diretrizes  para  a  inclusão  da  capacitação  em  “Noções  de  Primeiros  Socorros”  como
atividade pedagógica de complementação curricular na rede escolar municipal de Itapoá
e dá outras providências (39min39s à 40min07s).  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  da  ementa  da  Proposta  de  Emenda  à  Lei  Orgânica  Municipal  nº  11/2017,  que
modifica  dispositivo  da  Lei  Orgânica  Municipal,  nos  termos  da  Constituição  da
República Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina. Coloca em deliberação o
pedido de tramitação em regime de urgência, o qual foi acatado  (40min08s à 40min52s).
Encaminha  todos  os  projetos  de  lei  às  Comissões  Permanentes  da  Casa  (40min53s  à
41min18s).  3. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Requerimento n° 01/2017, que requer que o Poder Executivo, através do setor
competente, informe a esta Casa de Leis sobre a atual situação da ampliação da rede de
distribuição de energia elétrica e iluminação pública no Bairro São José I, de autoria do
Vereador Jeferson Rubens Garcia. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão.
Em votação o Requerimento n° 01/2017, o qual foi aprovado (41min20s à 46min51s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 02/2017, que requer que
o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe,  para  esta  Casa  de  Leis,
cópia de todos os empenhos e notas fiscais emitidos no mês de janeiro de 2017, assim
como cópia de todos os contratos em vigência, de autoria do Vereador Joarez Antonio
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Santin.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento n° 02/2017, o qual foi aprovado (46min53s à 48min14s).  VEREADOR
THOMAZ  requer,  para  a  próxima  pauta,  a  inclusão  de  Moção  de  Aplausos  para  o
surfista  Caetano  Vargas  e  o  surfista  Edieverson  (48min15s  à  48min50s).  4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação
n° 01/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do órgão competente,
providencie  a  inclusão,  em  seu  Plano  de  Governo,  da  construção  de  uma  praça  de
recreação e ginástica ao ar livre, de um mercado de peixe, de uma caixa d'água ou uma
boa melhoria no abastecimento de água (principalmente na temporada), de uma creche
(com  a  máxima  urgência)  e  da  reforma  do  trapiche  da  Figueira,  sendo  todas  estas
benfeitorias  nas  localidades  do  Pontal,  Figueira  e  Jaguaruna,  de  autoria  do  Vereador
Thomaz  Willian  Palma  Sohn;  Indicação  n°  02/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie,  com a  máxima  urgência,  a
substituição da ponte de madeira sobre o Rio Pequeno, localizada na Estrada José Alves,
Figueira do Pontal, por uma galeria em concreto, de autoria do Vereador Thomaz Willian
Palma Sohn; Indicação n° 03/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do  órgão  competente,  providencie  a  instalação  de  um  ponto  de  táxi  entre  o  P.A e  o
Fórum,  de  autoria  do  Vereador  Jeferson  Rubens  Garcia;  Indicação  n°  04/2017,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
ampliação  do  itinerário  do  transporte  público  municipal,  para  atendimento  dos
moradores do Balneário Verdes Mares, de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia;
Indicação n°  05/2017,  que indica ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do órgão
competente,  providencie  a  manutenção  e  a  abertura  das  valetas,  bem  como  o
ensaibramento das Ruas 1020 e 1030, no Balneário Paese, de autoria do Vereador Joarez
Antonio  Santin;  Indicação  n°  06/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a construção de uma lombada na Rua 1300, em
frente  à  Sorveteria  do  Aurélio  e  Mercearia  do  Tonho,  no  Balneário  Verdes  Mares,  de
autoria do Vereador Joarez Antonio Santin; Indicação n° 07/2017, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o  manilhamento  do
"valetão"  localizado  na  Rua  Carlos  Drummond  de  Andrade,  no  Bairro  Itapoá,  com
manilhas  de  um metro  de  diâmetro,  até  a  Rua  26 de  Abril  (Rua  1300),  bem como a
limpeza da referida vala em toda sua extensão (até a Rua 1000), de autoria do Vereador
José Antonio Stoklosa e  da Bancada PR; Indicação n°  08/2017,  que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,  providencie  o ensaibramento  da
Avenida Laranjeiras do Sul, no Balneário Princesa do Mar, bem como a implantação de
lombadas ao longo da via, de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e da Bancada
PR; Indicação n° 09/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  instalação  de  redes  de  proteção  (telas),  bem  como  a
manutenção total do Campo de Futebol Jocélio de Aguiar, de autoria do Vereador José
Antonio Stoklosa e da Bancada PR; Indicação n° 10/2017, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie,  com a  máxima  urgência,  a
construção de uma galeria de águas pluviais na Rua 2600, no Bairro Pontal do Norte, ao
lado  do campo de  futebol  da  Acopof,  de  autoria  da  Bancada  PR e  do  Vereador  José
Antonio Stoklosa; e da Indicação n° 11/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  implantação  de  um  redutor  de
velocidade (lombada) na Rua Dom Henrique II, entre as Ruas 310 e 330, no Bairro Barra
do  Saí,  Itapoá/SC,  de  autoria  da  Bancada  PR  e  do  Vereador  José  Antonio  Stoklosa
(48min52s  à  59min31s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  JOAREZ
(1h00min38s  à  1h04min54s).  VEREADOR  JEFERSON  (1h05min53s  à  1h17min39s).
VEREADOR  THOMAZ  (1h17min57s  à  1h21min26s).  VEREADOR  JOAREZ
(1h21min40s  à  1h25min50s).  VEREADOR  GERALDO  (1h26min03s  à  1h32min59s).
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VEREADOR  CALDEIRA  (1h33min12s  à  1h40min10s).  VEREADOR  STOKLOSA
(1h40min26s à 1h51min30s).  VEREADOR JONECIR (1h51min51s à 1h57min06s).  6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h15min, e, para
constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela
Mesa Diretora e pela Secretário Geral. Itapoá, 06 de fevereiro de 2017.

                                              
                                            
                        Jonecir Soares                                            José Antonio Stoklosa
                            Presidente                                                    Vice- Presidente

     
                    José Maria Caldeira                                         Sybelle Leichsenring
                     Primeiro Secretário                                             Secretária Geral
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