
ATA Nº 13/2017 DA 11ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 24 DE ABRIL DE 2017.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às 19h02min, sob a Presidência do seu titu-
lar, o Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária do 1º ano Legislativo da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os traba-
lhos, após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE coloca em
discussão e votação a Ata Ordinária nº 11/2017, a qual foi aprovada, com ausência do Verea-
dor Thomaz (4min34s à 4min53s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura das corres-
pondências (4min55s à 17min09s).  2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Se-
cretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 14/2017, que altera a Lei Municipal
n° 071/1994, que institui o Código Tributário Municipal. Em discussão o projeto de lei.
Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 14/2017, o qual foi aprova -
do,  com ausência do Vereador  Thomaz (17min16s à 25min13s).  Solicita  ao Secretário
que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Legislativa  nº.  03/2017,  Tipo:  Modificativa  nº.
01/2017, ao Projeto de Lei Complementar nº. 06/2017. Em discussão a emenda. Encerra-
da a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 03/2017, a qual foi aprovada,
com ausência do Vereador Thomaz (25min14s à 26min33s).  Solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Emenda Legislativa nº. 04/2017, Tipo: Aditiva nº. 01/2017, ao Pro-
jeto de Lei nº. 15/2017. VEREADORA JANAYNA requer vistas à Emenda Legislativa
nº. 04/2017, Emenda Legislativa nº. 05/2017, Emenda Legislativa nº. 06/2017 e Emenda
Legislativa nº. 07/2017 ao Projeto de Lei nº. 15/2017. PRESIDENTE em deliberação o
requerimento da Vereadora Janayna,  o  qual  foi  acatado por  unanimidade (26min35s à
27min27s). 3. REQUERIMENTO: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Requerimento nº 41/2017, que requer que o Poder Executivo, através do setor
competente, informe a esta Casa de Leis se a Prefeitura Municipal possui ou possuía es-
truturas metálicas com cobertura de lona (modelo tenda),  de autoria  do Vereador José
Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR.  Em discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão. Em votação o Requerimento nº 41/2017, o qual foi aprovado, com ausência
do Vereador Thomaz (27min30s à 30min31s).  4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita
ao Secretário que proceda à leitura da Indicação nº 101/2017, que indica ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através do setor competente, providencie a disposição de uma boca
de lobo em frente ao lote n. 27, quadra 43, na Rua Manoel de Arzão, esquina com a Ave -
nida José da Silva Pacheco, Bairro São José, neste Município, de autoria das Bancadas
PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 102/2017, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, notifique os proprietários
dos imóveis localizados na Avenida André Rodrigues de Freitas, para que os mesmos re -
alizem a manutenção das calçadas, as quais encontram-se em mau estado de conserva-
ção, de autoria das Bancadas PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indica -
ção nº 103/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor compe-
tente, providencie a manutenção de um ponto de ônibus localizado na Avenida Ana Ma-
ria  Rodrigues  de  Freitas,  no Bairro  Itapema do Norte,  em frente  à  Imobiliária  Altino
Masson, de autoria do Vereador Jonecir Soares; Indicação nº 104/2017, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da
estrada que dá acesso à Vila da Glória, no trecho que pertence ao Município, de autoria
do Vereador Joarez Antonio Santin; Indicação nº 105/2017, que indica ao Senhor Prefei -
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to Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção do bueiro (ma-
nilhas) localizado na esquina da Rua Cambacica com a Avenida Ana Maria Rodrigues de
Freitas, neste Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR e do Vereador José Anto-
nio Stoklosa; Indicação nº 106/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, atra -
vés do setor competente, providencie a reconstrução de um posto salva-vidas na orla do
Bairro Barra do Saí, na Rua 330, de autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia; Indica-
ção nº 107/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor compe-
tente,  providencie a manutenção do Trapiche,  localizado na Avenida Beira Mar V, em
frente ao Porto Itapoá, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio
Stoklosa; Indicação nº 108/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie a pintura do asfalto em toda a Avenida Beira Mar V, de
autoria  das  Bancadas  PR e  PSDB e  do  Vereador  José Antonio  Stoklosa;  Indicação nº
109/2017,  que indica ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,
providencie a manutenção e o ensaibramento da Rua Senarita, entre as ruas 2500 e 2510,
no Balneário Brandalize, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Anto -
nio Stoklosa; Indicação nº 110/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, atra-
vés  do setor  competente,  providencie  a  disposição  de uma lombada na Rua Ludovico
Noé Zagonel, na altura da quadra 40, e uma passagem elevada para pedestres na quadra
121 (Lote 1), de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; In-
dicação nº 111/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor com-
petente,  providencie  a  disposição  de  uma lombada  e  de  um sistema de  drenagem em
frente à Pré-Escola Palhacinho Feliz, na Rua Caracaxá, n. 339, Itapema do Norte, de au-
toria  do  Vereador  José  Antonio  Stoklosa  e  Bancadas  PSDB e  PR;  e  da  Indicação  nº
112/2017,  que  indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,
providencie o ensaibramento e a limpeza das valas, para escoamento das águas que fi -
cam sobre a via, na Rua 1860, no Bairro Itapoá, de autoria das Bancadas PR e PSDB e
do Vereador José Antonio Stoklosa  (30min32s à 39min14s).  5. ESPAÇO REGIMEN-
TAL:  VEREADOR  JOAREZ  (39min33s  à  46min24s).  VEREADOR  JEFERSON
(46min38s à 54min45s).  VEREADOR THOMAZ (55min10s à 1h02min03s).  VEREA-
DOR CALDEIRA (1h02min16s à 1h06min08s). VEREADORA JANAYNA (1h06min23s
à 1h10min55s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agra-
deceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 20h12min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada confor-
me, vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário e pela Secretária ad hoc, designada para
o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 24 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]

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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