
ATA Nº 04/2017 DA 3ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2017, às 19h04min, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Jonecir  Soares,  realizou-se  a  3ª  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
coloca  em  discussão  a  Ata  Ordinária  nº  03/2017.  VEREADOR  JOAREZ  requer  o
sobrestamento  da  Ata.  PRESIDENTE  acata  a  solicitação  do  Vereador  Joarez  (54s  à
1min14s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min16s  à
20min08s).  2.  ORDEM  DO  DIA:  VEREADOR  STOKLOSA  requer  a  retirada  do
Projeto de Lei nº  02/2017, que dispõe sobre a autorização para firmar convênio e doar
uma  área  ao  Governo  do  Estado  de  Santa  Catarina,  de  autoria  autoria  de  todos  os
Vereadores.  PRESIDENTE  após  consulta  aos  coautores  do  referido  projeto  de  lei,
determina  a  retirada  e  arquivamento  do  PLL  nº  02/2017  (20min17  à  21min03s).
PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  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.  VEREADOR JOAREZ  requer vistas ao referido
projeto de lei. PRESIDENTE acata a solicitação do Vereador Joarez e concede vistas ao
PLC nº 01/2007 (21min05s à 21min27s). 3. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 07/2017, que requer que o Poder
Legislativo conceda Medalha de Honra ao Mérito ao Senhor Osmair Dornell, de autoria
do  Vereador  José  Maria  Caldeira.  Em  discussão  o  Requerimento.  VEREADOR
CALDEIRA requer o sobrestamento da discussão e votação do referido requerimento.
PRESIDENTE  acata  o  requerimento  do  Vereador  Caldeira  (21min31s  à  22min40s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 08/2017, que requer que
o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe,  à  esta  Casa  de  Leis,
informações  sobre a  Secretaria  de Agricultura e  Pesca,  de autoria  do Vereador  Joarez
Antônio  Santin.  Em discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em votação o
Requerimento  n°  08/2017,  o  qual  foi  aprovado  (22min44s  à  30min42s).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento n° 09/2017, que requer que o Poder
Executivo,  através  do  setor  competente,  informe a  esta  Casa  de  Leis  sobre  o  destino
dado às lâmpadas e luminárias retiradas das Avenidas, neste Município, de autoria das
Bancadas PSDB, PSD e PR.  Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em
votação  o  Requerimento  n°  09/2017,  o  qual  foi  aprovado  (30min44s  à  35min12s).
VEREADOR  THOMAZ com  base  no  art.  187  do  Regimento  Interno,  requer  seja
revisto  o  pedido  de  vistas  do  Vereador  Joarez  ao  PLC  nº  01/2017  (35min44s  à
35min56s).  VEREADOR  JOAREZ  afirma  que  o  pedido  de  vistas  foi  acatado  pelo
Presidente, então não pode ser revisto (35min57s à 36min22s). PRESIDENTE suspende
a  Reunião  Ordinária  (37min14s  à  37min29s).  Passados  alguns  minutos,  reabre  a
Reunião. Afirma que, conforme o art. 187 do Regimento Interno, o pedido de vistas deve
ser  deliberado  pelo  Plenário.  Assim,  coloca  em  deliberação  o  pedido  de  vistas  do
Vereador Joarez ao PLC nº 01/2017, o qual foi rejeitado, com quatro votos favoráveis,
quatro  votos  contrários  e  voto  contrário  do  Presidente  (45min24s  à  46min30s).
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VEREADOR JOAREZ  requer  que  conste  em Ata  que  a  Presidência  da  Casa  voltou
atrás e reiniciou a discussão de matéria vencida, tendo em vista que já havia concedido
vistas ao PLC nº 01/2017 (46min39s à 47min47s). PRESIDENTE solicita ao Secretário
que  proceda  à  leitura  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. Em
primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em primeira  votação  o  PLC nº
01/2017, o qual foi aprovado, com cinco votos favoráveis e três contrários (47min48s à
1h44min02s).  VEREADOR  JOAREZ  requer  que  conste  no  Livro  de  Precedentes
Regimentais que o Presidente acatou o pedido do Vereador Stoklosa de retirada de PLL
nº  02/2017,  sem  passar  pela  deliberação  do  Plenário.  PRESIDENTE  afirma  que
consultou  o  Plenário  quanto  ao  pedido  de  arquivamento  do  citado  projeto  de  lei
(1h44min03s à 1h44min50s). 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Indicação nº 21/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do setor  competente,  providencie a implantação de uma caixa de capitação de
água pluvial (boca de lobo) na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua 520,
localizada no Bairro Rainha,  de autoria  das Bancadas PR, PSDB e PSD; Indicação nº
22/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  implantação  de  um redutor  de  velocidade  (lombada)  na  Rua  Marechal
Floriano Peixoto, entre as ruas 500 e 540, de autoria das Bancadas PR, PSDB e PSD;
Indicação  nº  23/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a manutenção e o ensaibramento da Rua Matuiassu, no Bairro
Pontal do Norte, bem como a reforma do ponto de ônibus localizado nesta mesma rua,
de autoria das Bancadas PR, PSDB e PSD; Indicação nº 24/2017, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a cobertura da cancha
de bocha localizada na praça do Balneário Rainha, de autoria das Bancadas PR, PSDB e
PSD; Indicação nº  25/2017,  que  indica  ao Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do
setor competente, providencie a construção de uma boca de lobo, bem como a limpeza
das  valetas,  na  Rua 520,  no  Balneário  Rainha,  de  autoria  das  Bancadas  PR,  PSDB e
PSD; Indicação nº  26/2017,  que  indica  ao Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do
setor competente, providencie a implantação de um redutor de velocidade (lombada) na
Rua 1000 (Rua da Celesc), próximo à residência de n° 697, Bairro Bom Retiro, neste
município de Itapoá, de autoria das Bancadas PSDB, PSD e PR; Indicação nº 27/2017,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
manutenção da Rua Bonito Lindo, nas proximidades do nº 89, no Balneário São José,
neste Município, de autoria das Bancadas PSDB, PSD e PR; Indicação nº 28/2017, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
conserto das bocas de lobo danificadas na Rua João Batista Velem (Rua 1580), em toda
sua  extensão,  bem  como  a  manutenção  das  calçadas  da  referida  rua,  de  autoria  das
Bancadas  PSD,  PSDB  e  PR;  Indicação  nº  29/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  instalação  de  iluminação
pública  na  SC-416,  entre  o  final  da  Rua  João  Batista  Velem  até  o  entrocamento  da
empresa  APM  Terminais  Portuários,  de  autoria  das  Bancadas  PSD,  PSDB  e  PR;
Indicação  nº  30/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  o  ensaibramento  e  limpeza  das  valetas  da  Rua  Aguato,  no
Balneário Estrela, de autoria das Bancadas PSD, PSDB e PR; Indicação nº 31/2017, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento na Rua 1860, no Balneário Rio Gracioso, de autoria das Bancadas PSD,
PSDB e PR; Indicação nº 32/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie a implantação de um ponto de ônibus na Rua 2560, no
Balneário  Brandalize,  de  autoria  das  Bancadas  PSD,  PSDB e  PR;  e  da  Indicação  nº
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33/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  manutenção,  bem  como  o  ensaibramento,  da  Rua  1060,  no  Balneário
Paese,  de  autoria  das  Bancadas  PSD,  PSDB  e  PR  (1h44min59s  à  1h57min27s).
VEREADOR  CALDEIRA  requer  a  inclusão,  na  próxima  pauta,  de  uma  Moção  de
Aplausos  ao  atleta  paraolímpico  Paulo  Henrique  Gonçalves  Fonseca,  o  qual  foi
convidado  para  participar  da  Seleção  Paraolímpica.  PRESIDENTE  coloca  em
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Caldeira,  o  qual  foi  acatado  (1h59min51s  à
2h01min03s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  JOAREZ  (2h01min10s  à
2h03min17s).  VEREADOR  JEFERSON  (2h03min27s  à  2h06min38s).  VEREADOR
GERALDO requer a inclusão, na próxima pauta, de uma Moção, objetivando o agendamento
de uma reunião com o Secretário de Segurança Pública do Estado César Augusto Grubba
(2h06min05s  à  2h10min42s).  VEREADOR  STOKLOSA (2h11min10s  à  2h15min24s).
VEREADOR  THOMAZ  (2h15min42s  à  2h20min17s).  VEREADORA  JANAYNA
(2h20min35s à 2h25min47s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária,  às 21h31min,  e,  para constar,  foi  lavrada a  presente Ata,  que depois  de lida e
achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário e pela Secretária ad hoc,
designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 20 de fevereiro de 2017.

                                             
                                            
                        Jonecir Soares                                                José Maria Caldeira
                            Presidente                                                   Primeiro Secretário
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza
Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
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