
ATA Nº 08/2017 DA 7ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 27 DE MARÇO DE 2017.

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2017, às 19h02min, sob a Presidência do seu titular,
o Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 7ª 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 e votação a Ata Ordinária nº 07/2017, a qual foi aprovada (1min34s à
1min49s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (1min51s  à
18min28s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR GERALDO requer dispensa da leitura
dos projetos que estão dando entrada. VEREADOR JOAREZ requer seja realizada a leitura
da  ementa  e  da  exposição  de  motivos  dos  projetos.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento de dispensa de leitura, o qual foi acatado. Solicita ao Secretário que proceda à
leitura da ementa e da exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar nº 04/2017,
que altera  a  Lei Municipal  nº 155/2003, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de
Cargos  e  Carreiras  do  Poder  Executivo  do  município  de  Itapoá;  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  05/2017,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  50/2016  e  dá  outras
providências;  e  do  Projeto  de  Lei  nº  11/2017,  que  dispõe  sobre  a  delegação  de
competência  aos  secretários  municipais  para  dispor  sobre  a  organização,  e
funcionamento das duas respectivas secretarias, em conformidade com o art. 89 § 1º da
Lei  Orgânica  Municipal.  Após  a  leitura,  encaminha  os  referidos  projetos  de  lei  às
Comissões Permanentes, acatando o regime de urgência com relação ao PLC nº 04/2017,
bem como a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 (18min30s à
31min54s).  3. ORDEM DO DIA: 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 segunda votação o Projeto de Lei nº 05/2017, o qual
foi  aprovado (31min56s  à  34min20s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da
Emenda Legislativa n°. 01/2017, Tipo Modificativa n°. 01 /2017 ao Projeto de Lei n°.
10/2017 (autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e doar uma área ao Governo do
Estado  de  Santa  Catarina),  que  modifica  o  §  2º  do  art.  2º.  Em discussão  a  emenda.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Legislativa  n°.  01/2017,  Tipo
Modificativa n°. 01/2017 ao Projeto de Lei n°. 10/2017, a qual foi aprovada (34min22s à
37min).  VEREADOR STOKLOSA requer a inclusão, na pauta da presente reunião, da
primeira votação 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.  PRESIDENTE
requer que as Comissões Permanentes manifestem seus pareceres com relação à Redação
Final  ao  PLE  nº  10/2017,  tendo  em  vista  a  aprovação  da  Emenda  Legislativa  n°.
01/2017,  Tipo Modificativa  n°.  01/2017 ao  Projeto  de  Lei  n°.  10/2017.  Após  parecer
favorável das Comissões Permanentes à Redação Final ao PLE nº 10/2017, coloca em
discussão o referido projeto de lei. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº
10/2017,  o  qual  foi  aprovado  (37min01s  à  48min55s).  4.  MOÇÃO:  PRESIDENTE
solicita ao Secretário que proceda à leitura da Moção de Pesar nº 06/2017, que manifesta
pesar pelo falecimento do Ex-Vereador Ernesto Policarpo de Aquino, de autoria de todos
os  Vereadores.  Em  discussão  a  Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a
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Moção  de  Pesar  nº  06/2017,  a  qual  foi  aprovada  (49min04s  à  1h11min20s).  5.
REQUERIMENTO:  VEREADOR JOAREZ  requer a inclusão, na próxima pauta,  de
uma Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Gerson Luiz Lechete.  PRESIDENTE
em deliberação o requerimento do Vereador  Joarez,  o qual  foi acatado (1h14min01s à
1h14min40s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 16/2017,
que requer que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe a esta Casa
de  Leis,  cópia  da  planta  do  cemitério  do  Pontal,  bem  como  informações  sobre  a
regularidade  e  uso  para  os  sepultamentos,  de  autoria  da  Vereadora  Janayna  Gomes
Silvino.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento  nº  16/2017,  o  qual  foi  aprovado  (1h14min41s  à  1h26min).  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 17/2017, que requer que o Poder
Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe  a  esta  Casa  de  Leis,  informações
sobre qual órgão é competente pela fiscalização da estrutura usada pelos pescadores do
bairro  Figueira  do  Pontal  para  guardar  seus  barcos,  juntamente  com  os  critérios
considerados  para  estes  utilizarem  o  local,  de  autoria  da  Vereadora  Janayna  Gomes
Silvino.  Em  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o
Requerimento nº 17/2017, o qual foi aprovado (1h26min02s à 1h30min37s). Solicita ao
Secretário  que  proceda  à  leitura  do Requerimento  nº  18/2017,  que  requer  que  a
Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina,  informe a esta Casa de Leis, qual o
motivo  de  não  ter  sido  realizado,  até  o  presente  momento,  o  repasse  citado  na
Comunicação  Interna  Circular  nº  001/2017,  datada  em  13/01/2017,  de  autoria  do
Vereadores José Maria Caldeira, Jonecir Soares e José Antonio Stoklosa. Em discussão o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 18/2017, o qual
foi aprovado (1h30min38s à 1h36min44s).  Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do  Requerimento  nº  19/2017,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor
competente,  informe a esta Casa de Leis qual o procedimento que será tomado para a
limpeza do esgoto localizado na Terceira Pedra, onde consta uma placa afirmando que o
local é impróprio para banho, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. E m
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº
19/2017,  o  qual  foi  aprovado (1h36min46s à  1h40min56s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº  20/2017,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,
através do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis, informações, em conjunto
com a Polícia Militar  de Itapoá,  sobre quais as providências que estão sendo tomadas
para proibir o tráfego dos caminhões com destino/origem ao Porto Itapoá no perímetro
de rodovias urbanas não autorizadas e não destinadas para essa finalidade no município
de  Itapoá,  de  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn.  Em  discussão  o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 20/2017, o qual
foi aprovado (1h40min57s à 1h45min07s).  6. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação nº 66/2017, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  notifique  o  proprietário/possuidor  do
terreno  localizado  em  frente  à  Hípica,  na  Rua  da  Celesc,  solicitando  que  o  mesmo
providencie a imediata  retirada da enorme quantidade de lixo depositado no local,  de
autoria  das  Bancadas  PSDB,  PR  e  Vereador  José  Antonio  Stoklosa;  Indicação  nº
67/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie o fechamento de um buraco que encontra-se na esquina da Rua Aratibaia
com  a  Rua  Cornélio  Procópio  Gomes  (Rua  880),  neste  Município,  de  autoria  das
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Bancadas PSDB, PR e Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 68/2017, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, analise a possibilidade
de  que  os  pontos  de  ônibus  instalados  na  Avenida  Ana  Maria  Rodrigues  de  Freitas,
retornem para a Avenida André Rodrigues de Freitas, bem como o itinerário das linhas
de  transporte  público  municipal,  de autoria  das  Bancadas  PSDB, PR e Vereador  José
Antonio Stoklosa; Indicação nº 69/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  confecção  de  um  projeto  de  lei  que
regulamente o exercício das atividades dos profissionais de transportes de passageiros -
mototaxi,  dos  serviços  de  transporte  remunerado  de  mercadorias  -  motoboy,  em
motocicletas e motonetas, estabelecendo regras gerais para a prestação destes serviços,
dispondo sobre regras de segurança e outras providências, de autoria do Vereador José
Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; Indicação nº 70/2017, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  instalação  de  um
sistema completo de coleta de água pluvial  nas proximidades da Escola Municipal  de
Ensino Fundamental Alberto Speck, 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  Bancadas  PSDB e  PR;  Indicação  nº  71/2017,  que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
manutenção da Rua 1830, bem como a limpeza da vala de capitação da água pluvial, de
autoria  do  Vereador  José  Antonio  Stoklosa  e  Bancadas  PSDB  e  PR;  Indicação  nº
72/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a implantação de material (saibro), em frente à Creche Municipal Primeiros
Passos,  de  autoria  das  Bancadas  PR e PSDB e  Vereador  José  Antonio  Stoklosa;  e  da
Indicação  nº  73/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a manutenção e a instalação de uma boca de lobo entre a Rua
2.700  e  a  Avenida  Beira  Mar  V,  localizada  no  Pontal,  bem  como  providencie  uma
solução para o problema de inúmeros  caminhões  estacionados ao longo dessa via,  de
autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn  (1h45min08s  à  1h52min11s).  7.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  STOKLOSA (1h52min57s  à  2h00min16s).
VEREADOR  CALDEIRA  (2h00min32s  à  2h07min29s).  VEREADOR  THOMAZ
(2h07min46s  à  2h17min40s).  VEREADOR  JEFERSON  (2h17min48s  à  2h29min04s).
VEREADORA  JANAYNA  (2h29min22s  à  2h32min07s).  8.  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,  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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Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
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