
ATA Nº 14/2017 DA 12ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 08 DE MAIO DE 2017.

Aos oito dias do mês de maio de 2017, às 19h05min, sob a Presidência do seu titular, o Verea-
dor Jonecir Soares, realizou-se a 12ª 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 13/2017, a qual foi aprovada (3min57s à 4min14s). Solicita ao
Secretário que proceda à leitura das correspondências (4min16s à 19min14s). 2. ENTRADA
NA CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
n°. 19/2017, que cria, no âmbito municipal, a Câmara Mirim. Após, encaminha o referi -
do Projeto de Lei para as Comissões Permanentes (19min16s à 23min43s).  3.  ORDEM
DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Redação Final
ao Projeto de Lei n°. 18/2017, 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.  Em discussão a Redação
Final.  Encerrada a discussão. Em única votação a Redação Final ao Projeto de Lei nº
18/2017, a qual foi aprovada (23min44s à 26min09s).  4. REQUERIMENTO: PRESI-
DENTE  solicita ao Secretário que proceda à leitura do  Requerimento nº 42/2017, que
requer que o Poder Executivo, através do setor competente,  encaminhe, à esta Casa de
Leis, informações sobre a atual situação das obras de tubulação do Rio Palmeiras, nas
ruas 2.000 e 2.020, fazendo a ligação com Avenida Brasil, de autoria do Vereador Jefer-
son Rubens Garcia. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o
Requerimento nº 42/2017, o qual foi aprovado (26min11s à 28min56s).  Solicita ao Se-
cretário que proceda à leitura do Requerimento nº 43/2017, que requer que o Poder Exe-
cutivo, através do setor competente, encaminhe, à esta Casa de Leis, as seguintes infor -
mações: Quantos estagiários foram contratados nestes 05 meses de gestão? Quais as Se -
cretarias que estes estagiários estão vinculados? Quais os níveis de escolaridade destes
estagiários? Qual o valor do impacto orçamentário destas contratações? Quantos cargos
de chefia, C.A.S, Diretores e Secretários foram nomeados até o presente momento? Qual
o  valor  do  impacto  orçamentário  destas  nomeações? De autoria  do  Vereador  Thomaz
Willian Palma Sohn. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação
o Requerimento nº 43/2017, o qual foi aprovado (28min57s à 30min48s). Solicita ao Se-
cretário que proceda à leitura do Requerimento nº 44/2017, que requer que o Poder Exe-
cutivo, através do setor competente, encaminhe, à esta Casa de Leis, informações sobre
como se encontra o repasse à Polícia Militar de Itapoá, d autoria do Vereador Thomaz
Willian Palma Sohn. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação
o Requerimento nº 44/2017, o qual foi aprovado (30min50s à 32min52s).  5. INDICA-
ÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  da Indicação  nº
113/2017,  que  indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,
providencie o fechamento do buraco deixado pela empresa Itapoá Saneamento, na Ave -
nida Celso Ramos, número 2369, em frente à Marmoraria Leme, neste Município, de au -
toria  das  Bancadas  PSDB  e  PR  e  do  Vereador  José  Antonio  Stoklosa;  Indicação  nº
114/2017,  que  indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,
providencie  a  colocação  de  luminária  na  Rua  590,  no  Balneário  Cambijú,  próximo à
Avenida Celso Ramos, neste Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR e do Verea-
Ata n° 14/2017 – 08 de maio de 2017.          



dor José Antonio Stoklosa; Indicação nº 115/2017, que indica ao Senhor Prefeito Muni -
cipal que, através do setor competente, notifique a empresa OI de telefonia, para que re -
alize a conclusão do serviço iniciado, por ocasião da manutenção da rede, no trecho da
Avenida Brasil,  Bairro Itapoá, em frente ao número 3141, neste Município,  de autoria
das Bancadas PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 116/2017 -
indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a ma-
nutenção da via asfáltica na Rua João Horácio Vieira (Caminho da onça), na altura da
Rua Frei Paulo Zandi, Bairro Itapoá, Itapoá/SC, de autoria das Bancadas PR e PSDB e
do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 117/2017, que indica ao Senhor Prefei -
to Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o ensaibra -
mento da Rua Avaré, no Bairro Pontal do Norte, de autoria das Bancadas PR e PSDB e
do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 118/2017, que indica ao Senhor Prefei -
to Municipal que, através do setor competente, providencie o ensaibramento e a abertura
das valas da Rua Malvina Barbosa, no Balneário Itapoá, de autoria do Vereador José An -
tonio  Stoklosa  e  Bancadas  PSDB e PR;  Indicação nº  119/2017,  que indica  ao  Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da Rua
Peabiru (1710), no Balneário Princesa do Mar, de autoria do Vereador José Antonio Sto-
klosa e Bancadas PSDB e PR; e da Indicação nº 120/2017, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que,  através do setor competente,  providencie o ensaibramento e a limpeza
das valas da Rua Tacunhapeba (2330), na localidade do Balneário Itamar, de autoria das
Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio Stoklosa  (32min53s à 39min56s).  5.
ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR THOMAZ (40min49s à 1h06min01s). VERE-
ADOR  JEFERSON  (1h06min13s  à  1h16min57s).  VEREADORA JANAYNA (1h17-
min19s à 1h33min21s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tra-
tar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Or-
dinária, às 20h38min, 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, designa-
da para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 08 de maio 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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