
ATA Nº 10/2017 DA 9ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 10 DE ABRIL DE 2017.

Aos dez dias do mês de março de 2017, às 19h04min, sob a Presidência do seu titular, o Vere-
ador Jonecir Soares, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária do 1º ano Legislativo da 8ª Legislatu-
ra 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 09/2017, a qual foi aprovada (2min38s à 2min54s), com ausência
do  Vereador  Thomaz.  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(2min55s à 21min09s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR GERALDO solicita a dis-
pensa a leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na Casa. VEREADOR JOAREZ
solicita a leitura das exposições de motivos dos projetos de lei que estão dando entrada na
Casa.  PRESIDENTE em deliberação os requerimentos do Vereadores Geraldo e Joarez, os
quais foram acatados, com ausência do Vereador Thomaz. Solicita ao Secretário que pro-
ceda à leitura da ementa e exposição de motivos do Projeto de Lei nº 12/2017, que insti-
tui o Código de Ética e Conduta Desportiva do Atleta de Itapoá/SC e dá outras providên-
cias, e  Projeto de Lei nº 13/2017, que altera a Lei Municipal nº 51/1990, que Institui o
Regime de Pagamento de Diárias e dá outras providências. Após, encaminha os dois pro -
jetos de lei às Comissões Permanentes, em regime ordinário (21min13s à 26min27s). 3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Re-
querimento nº 28/2017, que requer a mudança de tramitação de ordinário para regime de
urgência especial, dos Projetos de Lei Ordinário nº 06 e 11 de 2017, bem como dos Pro -
jetos de Lei Complementar nº 04 e 05 de 2017. De autoria da Mesa Diretora. Em discus -
são  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em votação  nominal  o  Requerimento  nº
28/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz  (26min28s  à
36min36s).  VEREADORA JANAYNA requer a retirada, da Ordem do Dia, do Projeto
de Lei nº 06/2017 (autoriza o Poder Executivo Municipal abrir créditos adicionais suple -
mentares por anulação de dotação), Projeto de Lei nº 11/2017 (dispõe sobre a delegação
de competência aos secretários municipais para dispor sobre a organização, e funciona -
mento das duas respectivas secretarias, em conformidade com o art. 89 § 1º da Lei Orgâ -
nica  Municipal),  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  04/2017 (altera  a  Lei  Municipal  nº
155/2003, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos e Carreiras do Poder Exe-
cutivo do município de Itapoá) e do Projeto de Lei Complementar nº 05/2017 (altera a
Lei  Complementar  nº  50/2016  e  dá  outras  providências).  VEREADOR STOKLOSA
caso os referidos projetos sejam retirados da Ordem do Dia, requer que os mesmos se -
jam discutidos pelas Comissões Permanentes na data de amanhã, e que seja convocada
uma Reunião Extraordinária para a votação de tais projetos.  PRESIDENTE coloca em
deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi acatado. Convoca os Verea -
dores para a Reunião Extraordinária que ocorrerá no próximo dia 12 de abril, às 19h40-
min, para deliberação dos Projeto de Lei Complementar nº 04 e 05/2017 e Projetos de
Lei nº 06 e 11/2017 (36min37s à 38min40s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
da  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  n°.  09/2017,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal abrir créditos adicionais especiais por anulação de dotação .  Em discussão a
Redação Final. Encerrada a discussão. Em primeira votação a Redação Final ao Projeto
de Lei nº 09/2017, a qual foi aprovada (38min42s à 40min49s). 4. REQUERIMENTO:
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PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 25/2017,
que requer que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadão Honorário ao Senhor
Werney Zuneda Serafini, de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia.  Em discussão
o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 25/2017, o qual
foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (40min51s à 49min33s). Solicita ao Se-
cretário que proceda à leitura do Requerimento nº 26/2017, que requer que o Poder Le-
gislativo conceda o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Daniel Silvano Weber,  de
autoria do Vereador Joarez Antonio Santin.  Em discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão.  Em votação o Requerimento  nº  26/2017,  o  qual  foi  aprovado (49min32s à
53min06s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 27/2017, que
requer que o Poder Executivo, através do setor competente, informa, a esta Casa de Leis,
sobre os valores recebidos e disponíveis para investimentos, oriundos da COSIP – Con-
tribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos Municípios, de acordo com o previs -
to na Lei Complementar Municipal nº 046/2015, de autoria das Bancadas PR e PSDB e
do Vereador José Antonio Stoklosa. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discus-
são.  Em  votação  o  Requerimento  nº  27/2017,  o  qual  foi  aprovado  (53min07s  à
59min03s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 29/2017, que
requer que o Poder Executivo, através do setor competente, informa, a esta Casa de Leis,
sobre a atual situação da fiscalização da Lei Ordinária nº 274/2010, de autoria das Ban -
cadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio Stoklosa.  Em discussão o Requerimento.
Encerrada  a  discussão.  Em votação  o  Requerimento  nº  29/2017,  o  qual  foi  aprovado
(59min20s à 1h02min15s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento
nº 30/2017, que requer que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadão Honorário
ao Senhor Vitorino Luiz Paese, de autoria do Vereador Geraldo Rene Behlau Weber. Em
discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  o  Requerimento  nº
30/2017,  o  qual  foi  aprovado (1h02min16s à  1h07min20s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda à leitura do Requerimento nº 31/2017, que requer que o Poder Legislativo con-
ceda o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Carlos da Silva, de autoria do Vereador
Jonecir Soares. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Re-
querimento nº 31/2017, o qual foi aprovado (1h07min34s à 1h11min02s). Solicita ao Se -
cretário que proceda à leitura do Requerimento nº 32/2017, que requer que o Poder Le-
gislativo conceda Medalha de Honra ao Mérito ao senhor Mario Elói Tavares, de autoria
do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn.  Em discussão o Requerimento.  Encerrada a
discussão. Em votação o Requerimento nº 32/2017, o qual foi aprovado (1h11min03s à
1h11min55s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 33/2017,
que requer que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadão Honorário ao Senhor
Pedro Maximo dos Santos, de autoria do Vereador Ezequiel de Andrade. Em discussão o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 33/2017, o qual
foi aprovado (1h11min56s à 1h14min06s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
do  Requerimento nº 34/2017, que requer que o Poder Legislativo conceda o Título de
Cidadão Honorário ao Senhor Nilton Luchtenberg, de autoria do Vereador José Antonio
Stoklosa. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requeri -
mento nº 34/2017, o qual foi aprovado (1h14min07s à 1h15min58s).  5. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da  Indicação nº 87/2017, de
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
alargamento  da  Rua 2820,  no  Bairro  Pontal  do  Norte,  de  autoria  das  Bancadas  PR e
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PSDB e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 88/2017, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o en -
saibramento da Rua 2550 (Lourival Jansen), no Bairro Pontal do Norte, de autoria das
Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 89/2017, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
limpeza (roçada) na Estrada Cornelsen, bem como a construção de acostamento nos lu-
gares onde não há, num trecho de aproximadamente 5 Km até a divisa com o Estado do
Paraná, de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; Indicação
nº 90/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie o ensaibramento e a implantação de uma caixa de captação (boca de lobo)
na Rua Curió (2.090), localizada no Bairro Irapuru, de autoria do Vereador Thomaz Wil -
lian Palma Sohn; Indicação nº 91/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do setor competente, providencie a roçada das seguintes vias públicas (esquinas):
Avenida das Laranjeiras do Sul com a Rua das Palmeiras (1630); Rua Itaiópolis com a
Rua Carlos Afonso Frings (1330); Avenida João Horácio Vieira com a Rua 26 de Abril
(1300), de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; Indicação
nº 92/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie a manutenção, bem como o ensaibramento, da Rua dos Cardeais (2.080), lo -
calizada no Bairro Irapuru, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn  (1h16-
min02s à 1h20min50s). 6. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR GERALDO (1h23-
min34s à 1h25min28s). VEREADOR JEFERSON (1h25min42s à 1h33min21s). VEREA-
DORA JANAYNA (1h33min39s à 1h35min59s). 7. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos
da presente Reunião Ordinária, às 20h41min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário e pela Se-
cretária ad hoc, designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 10 de
abril 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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