
ATA Nº 07/2017 DA 6ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 20 DE MARÇO DE 2017.

Aos vinte dias  do mês de março de 2017, às 19h02min, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Jonecir  Soares,  realizou-se  a  6ª  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  e  um  minuto  de  silêncio. 1.  PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE coloca em discussão e votação a Ata Ordinária nº 06/2017,
a qual foi aprovada (3min14s à 3min31s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura das
correspondências  (3min34s  à  12min09s).  VEREADOR  THOMAZ  requer  que  fique
registrado que, acerca de duas semanas, protocolou um ofício junto à Mesa Diretora, o qual
não foi lido em Plenário. Afirma que, na data de amanhã, protocolará pedido de retirada de
seu  nome  da  Mesa  Diretora  (12min17s  à  12min45s). 2.  ENTRADA  NA  CASA:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Projeto de Lei nº 09/2017,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  especiais  por
anulação de dotação; e do Projeto de Lei nº 10/2017, que autoriza o Poder Executivo a
firmar  convênio  e  doar  uma  área  ao  Governo  do  Estado  de  Santa  Catarina.  A pós  a
leitura, encaminha os referidos projetos de lei às Comissões Permanentes (13min23s à
26min44s).  3.  ORDEM  DO  DIA:  VEREADORA JANAYNA  requer  a  inclusão,  na
próxima  pauta,  de  uma  Moção  de  Pesar  pelo  falecimento  do  ex-Vereador  Ernesto.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi acatado
(26min50s à 27min31s).  VEREADOR THOMAZ requer a inclusão, na próxima pauta,
de  uma  Moção  de  Pesar  pelo  falecimento  de  Dona  Lica,  moradora  da  localidade  do
Pontal.  PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi
acatado (27min31s  à  27min53s).  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda à
leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  05/2017,  que  altera  a  nomenclatura  da  ação  2086,  do
programa  10-  Saneamento  Básico,  da  Lei  Municipal  nº  458/2013.  Em  discussão  o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº 05/2017, o qual
foi aprovado (27min54s à 39min43s). 4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário que proceda à leitura do  Requerimento nº 14/2017, que requer que o Poder
Legislativo  conceda  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  ao  Soldado  Raphael  Carneiro,  da
Polícia  Militar  de  Itapoá/SC,  de  autoria  do  Vereador  José  Antônio  Stoklosa.  Em
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº
14/2017, o qual foi aprovado (39min45s à 44min39s). Solicita ao Secretário que proceda
à  leitura  do  Requerimento  nº  15/2017,  que  requer  que  o Poder  Executivo,  através  do
setor  competente,  informe  a  este  Vereador  quais  as  indicações  de  minha  autoria  que
foram atendidas e quais não foram, bem como os motivos das indicações que não foram
atendidas,  de  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn.  Em  discussão  o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 15/2017, o qual
foi  aprovado  (44min45s  à  49min24s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação nº 54/2017, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  confecção  e  o
encaminhamento, ao Poder Legislativo, de um projeto de lei visando a regularização do
transporte  alternativo  de  vans,  as  quais  fazem o  transporte  escolar  privado  em nosso
Município,  bem  como  as  que  fazem  transporte  privado  em  geral,  de  autoria  das
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Bancadas  PSD,  PSDB  e  PR;  Indicação  nº  55/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a limpeza das valas, bem como
o  ensaibramento,  da  Rua  1270,  no  Balneário  Verdes  Mares,  de  autoria  do  Vereador
Joarez Antonio Santin; Indicação nº 56/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a realização de um estudo para comprovar
a necessidade de instalação de uma agência do Banco Itaú no município de Itapoá, de
autoria  das  Bancadas  PSDB,  PSD e  PR;  Indicação nº  57/2017,  que  indica  ao  Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a realização de revisão
na  iluminação  pública  na  localidade  do  Saí  Mirim,  neste  Município,  de  autoria  das
Bancadas  PSDB,  PSD  e  PR;  Indicação  nº  58/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie o patrolamento e a colocação
de  cascalho  ou  pedra  brita  na  Rua  Jardim  Rosado,  esquina  com  a  Avenida  das
Margaridas, no Bairro São José, neste Município, de autoria das Bancadas PSDB, PSD e
PR; Indicação nº 59/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  instalação  de  luminárias  na  Rua 1.000,  do  número  900 ao
2.777, onde estão faltando 11 luminárias, de autoria do Vereador Joarez Antonio Santin;
Indicação  nº  60/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a instalação de “braço de luminária” e lâmpadas nos poste que
se encontram na Rua Araçá (2.020), sentido ao rio, no Balneário Praia das Palmeiras, de
autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn; Indicação nº 61/2017, que indica ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento  da  Rua Ajarissé  (2.370),  no  Balneário  Rosa  dos  Ventos,  de  autoria  do
Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn;  Indicação  nº  62/2017,  que  indica  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,  providencie  o ensaibramento  da
Rua  Ademar  Pereira,  entre  a  Rua  360  e  370,  no  Bairro  Barra  do  Saí,  Itapoá/SC,  de
autoria  das  Bancadas  PR  e  PSDB  e  Vereador  José  Antonio  Stoklosa;  Indicação  nº
63/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção na cabeceira do pontilhão sobre o Rio Mendanha, localizada
em frente à Terceira Pedra, no Bairro Itapema do Norte, de autoria do Vereador Jeferson
Rubens  Garcia;  Indicação  nº  64/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção da Rua 2650, no Bairro Pontal
do Norte, de autoria das Bancadas PR e PSDB e Vereador José Antonio Stoklosa; e da
Indicação  nº  65/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  o  patrolamento,  alargamento  e  todas  as  manutenções
necessárias  para  o  bom e  seguro  tráfego  de  veículos  e  pedestres,  das  ruas  do  Bairro
Braço do Norte,  bem como solicite  ao órgão ou setor  competente  a  confecção de um
projeto para a entrada do citado bairro, na SC-416, de autoria do Vereador José Antonio
Stoklosa  e  das  Bancadas  PR  e  PSDB  (49min27s  à  58min16s).  6.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  THOMAZ  (59min09s  à  1h02min47s).  VEREADOR
GERALDO  (1h03min05s  à  1h07min05s).  VEREADOR  JEFERSON  (1h07min20s  à
1h20min14s).  VEREADOR  CALDEIRA  (1h20min32s  à  1h26min34s).  VEREADOR
JOAREZ  (1h26min54s  à  1h35min46s).  VEREADORA  JANAYNA  (1h36min05s  à
1h45min46s).  7.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,
agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Reunião
Ordinária,  às 20h48min,  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,
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designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 20 de março 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]
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