
ATA Nº 12/2017 DA 10ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 17 DE ABRIL DE 2017.

Aos dezessete dias do mês de abril de 2017, às 19h04min, sob a Presidência do seu titular, o
Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 10 Reunião Ordinária do 1º ano Legislativo da 8ª Le-
gislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE coloca em dis-
cussão e votação a Ata Ordinária nº 10/2017, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador
Thomaz  (2min35s  à  2min52s).  Coloca  em discussão  e  votação  a  Ata  Extraordinária  nº
11/2017, a qual foi aprovada,  com ausência do Vereador Thomaz (2min53s à 3min09s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências (3min11s à 25min37s).  2.
ENTRADA NA CASA: VEREADOR GERALDO solicita a dispensa a leitura dos projetos
de lei que estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador Geraldo, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Thomaz. Solicita ao Se-
cretário que proceda à leitura da ementa e exposição de motivos do Projeto de Lei Com-
plementar n°. 06/2017, que altera a Lei Municipal nº 007/2005, de 30 de março de 2005,
que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE, e dá outras providências; Projeto de Lei n°. 14/2017, que altera a
Lei Municipal n° 071/1994, que institui o Código Tributário Municipal; Projeto de Lei
n°. 15/2017, que altera a Lei Municipal nº 053/2006, de 27 de janeiro de 2006, que auto -
riza o Poder Público a contratar alunos estagiários da rede de ensino; Projeto de Lei n°.
16/2017, que altera a Lei Municipal n° 049/1997 e dá outras providências; e do Projeto
de Lei n°. 17/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá para o
período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Após a leitura, coloca em deliberação
o pedido de tramitação em regime de urgência com relação ao PLC nº. 06/2017 e aos
PLE nº. 14, 15 e 16/2017, o qual foi acatado. Encaminha todos os projetos de lei às Co-
missões Permanentes, sendo o PLC nº. 06/2017 e os PLE nº. 14, 15 e 16/2017 em regime
de urgência e o PLE nº. 17/2017 em regime ordinário, bem como o Ofício nº. 42/2017 da
Aris (25min45s à 49min27s).  3.  ORDEM DO DIA: VEREADOR GERALDO solicita
a dispensa a leitura do projeto de lei que está em segunda votação.  PRESIDENTE em
deliberação o requerimento do Vereador Geraldo, o qual foi acatado,  com ausência do
Vereador  Thomaz.  Solicita  ao Secretário que proceda à  leitura da ementa 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  segunda  votação  a  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  nº
09/2017,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz (49min28s  à
51min05s). 4. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Requerimento nº 35/2017, que requer que o Poder Legislativo conceda Título
de Cidadão Honorário ao Senhor Luiz Martins, de autoria do Vereador José Maria Cal -
deira. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimen -
to  nº  35/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do  Vereador  Thomaz  (51min06s  à
54min25s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 36/2017, que
requer que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe, à Casa de Leis,
os seguintes documentos: a) relatório dos saldos financeiros referentes aos meses de ou-
tubro a dezembro/16 e Janeiro/2017, depositados em conta corrente do Fundo Municipal
de Saúde, do Fundo Municipal de Educação, do Fundo Municipal de Assistência Social,
Ata n° 12/2017 – 17 de abril de 2017.                  



do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, do FUNREBOM e da Prefeitura Mu -
nicipal,  com respectivos  extratos  bancários;  b)  relatório  de  aplicação destes  recursos,
conforme as ações de cada setor, realizados até março/2017, informando se ainda há sal -
do financeiro destes recursos, de autoria do Vereador Joarez Antonio Santin. Em discus-
são o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 36/2017, o
qual foi aprovado,  com ausência do Vereador Thomaz (54min27s à 56min33s).  Solicita
ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 37/2017, que requer que o Poder
Legislativo conceda Título de Cidadão Honorário ao Senhor João Francisco Maria, de
autoria da Vereadora Janayna Gomes Silvino.  Em discussão o Requerimento. Encerrada
a discussão. Em votação o Requerimento nº 37/2017, o qual foi aprovado , com ausência
do Vereador Thomaz (56min35s à 57min28s). Solicita ao Secretário que proceda à leitu-
ra  do  Requerimento  nº  38/2017,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor
competente, encaminhe, à esta Casa de Leis, cópia dos projetos, e respectivos protoco -
los, realizados junto ao Governo Estadual e Federal, parlamentares estadual e federal, de
todas as secretarias municipais, referente às obras novas, ampliações, pavimentação, tu -
rismo e urbanização, meio ambiente, educação, entre outros, informando o prazo de de-
ferimento existente para cada um dos pedidos realizados, como também quantos já fo -
ram deferidos  e  indeferidos  até  o  presente  momento,  de  autoria  do  Vereador  Thomaz
Willian Palma Sohn. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação
o Requerimento  nº  38/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do  Vereador  Thomaz
(57min31s à 59min02s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº
39/2017, que requer que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe, à
esta Casa de Leis, as seguintes informações: a) sobre os projetos de construção das no -
vas sedes das Escolas Municipais Alberto Speck e João Monteiro Cabral e da nova esco -
la de ensino fundamental citadas na audiência pública do PPA, realizada pelo Poder Exe -
cutivo; b) cópias dos convênios formalizados, indicando se estes se encontram em vigên -
cia e qual o valor necessário de contra partida obrigatória do Município para execução
destes convênios; c) sobre a existência de novos convênios, qual o valor da obra e da
contra partida obrigatória do Município; d) sobre a existência de saldos financeiros exis -
tentes para realização destes convênios, se estão bloqueados ou não e em qual rubrica
orçamentaria. Destes convênios, em caso de execução, qual prazo máximo para realiza -
ção das licitações, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. Em discussão o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 39/2017, o qual
foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (59min03s à 1h00min59s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura do  Requerimento nº 40/2017, que requer que o Poder
Executivo, através do setor competente, encaminhe, à esta Casa de Leis, informações so -
bre o andamento do processo licitatório referente ao ônibus universitário, acompanhada
de cópia da ata de reunião realizada com estudantes, comissão de licitação e empresas
participantes, bem como cópia do protocolo de consulta ao Tribunal de Contas, realizada
pelo Município, sobre as dúvidas suscitadas no processo licitatório e as respectivas res -
postas, caso hajam, de autoria do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. Em discussão o
Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 40/2017, o qual
foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (1h01min01s à 1h02min43s). 5. INDI-
CAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da Indicação  nº
93/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, pro -
videncie a roçada e o ensaibramento da Rua Miracéu (1260), de autoria do Vereador José
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Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; Indicação nº 94/2017, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a construção de uma
boca de lobo, bem como de uma lombada, na Rua Aratubaia, nº 308, de autoria do Vere -
ador Joarez Antonio Santin; Indicação nº 95/2017, que indica ao Senhor Prefeito Muni -
cipal que, através do setor competente, providencie a colocação de pedra brita na Rua
Leonides Pommer, no ponto em frente ao n. 1954, no Balneário Cambijú, neste Municí -
pio, de autoria das Bancadas PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação
nº 96/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie a manutenção e o ensaibramento da Rua 2700 , no Bairro Pontal do Norte,
de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº
97/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, pro -
videncie a manutenção da Rua Frei Valentim, bem como a roçada nas laterais da via, no
bairro Itapoá (Centro), de autoria das Bancadas PR, PSDB e PSC; Indicação nº 98/2017,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
limpeza das valas, ensaibramento e compactação da Rua 180, no Bairro Barra do Saí,
Itapoá/SC, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio Stoklosa; In -
dicação nº 99/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor com -
petente, providencie o ensaibramento da Rua Londrina (1660), no Balneário Princesa do
Mar, de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; e da Indica -
ção nº 100/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor compe-
tente, providencie o ensaibramento da Rua Tijucas, Balneário Princesa do Mar, de auto -
ria  do  Vereador  José Antonio  Stoklosa  e  Bancadas  PSDB e  PR  (1h02min46s  à  1h07-
min46s). 6. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JEFERSON (1h08min32s à 1h20-
min24s).  VEREADORA JANAYNA (1h20min45s  à  1h24min18s).  VEREADOR STO-
KLOSA (1h24min37s  à  1h29min16s).  VEREADOR  JOAREZ  (1h29min20s  à  1h31-
min50s). VEREADOR JONECIR (1h32min08s à 1h34min31s). 7.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encer-
rados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h36min, 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, 17 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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