
ATA Nº 17/2017 DA 15ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 29 DE MAIO DE 2017.

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2017, às 19h05min, sob a Presidência do seu titular,
o Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 15ª 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 16/2017, a qual foi aprovada (1min17s à 1min33s). Soli-
cita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências (1min34s à 8min15s).  2.  EN-
TRADA NA CASA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura do Pro-
jeto de Lei n°. 20/2017, que dispõe sobre a política de formação e aperfeiçoamento dos
profissionais de ensino da rede pública municipal de Itapoá, por meio de oferta de cursos
de  formação  continuada  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação;  Projeto  de  Lei  n°.
21/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar
por anulação de dotação; Projeto de Lei n°. 22/2017, que institui a contribuição de me-
lhoria e dá outras providências; Projeto de Lei n°. 24/2017, que autoriza o Município de
Itapoá a conceder subvenção social por meio de termo de fomento à O Instituto de Assis -
tência à Saúde para manutenção e o pleno funcionamento das atividades do Pronto So -
corro; Projeto de Lei n°. 25/2017, que altera a Lei Municipal nº 446/2013, que concede
vale alimentação aos servidores públicos municipais; Projeto de Lei n°. 26/2017, que al-
tera a Lei Municipal nº 318/2010 que denomina a Estrada "1º Julho"; Projeto de Lei n°.
27/2017, que que fixa o índice de revisão geral anual das remunerações dos servidores
públicos do município de Itapoá/SC, e dá outras providências ; da Emenda Legislativa nº.
10/2017, Tipo: Modificativa nº. 01/2017 ao Projeto de Lei nº. 19/2017; e do Projeto de
Lei n°. 23/2017, que dispõe sobre as normas para a concessão e manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública no município de Itapoá/SC e dá outras providên-
cias. VEREADOR GERALDO, solicita que seja realizada a leitura somente das Emen-
tas dos referidos projetos. PRESIDENTE, coloca em deliberação a solicitação do Verea-
dor Geraldo. A qual foi acatada pelo Plenário. Presidente solicita ao Secretário que reali -
ze somente a leitura da ementa dos projetos.  Após, encaminha o PL nº 20/2017, em regi-
me ordinário, e o PL nº 24/2017, em regime de urgência, para análise técnica da Comis -
são de Educação, Saúde e Assistência; encaminha os PL nº 21 e 27/2017, em regime or -
dinário, e o PL nº 25/2017, em regime de urgência, para análise técnica da Comissão de
Orçamento e Finanças; encaminha os PL nº 22 e 26/2017, em regime de urgência, para
análise técnica da Comissão de Obras e Serviços Públicos; e encaminha o PL nº 23/2017
e a Emenda Legislativa nº. 10/2017, em regime ordinário, para análise técnica da Comis-
são de Legislação, Justiça e Redação Final. 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE soli-
cita ao Secretário que proceda à leitura da  Emenda Legislativa nº. 08/2017, Tipo: Su-
pressiva nº. 01/2017 ao Projeto de Lei nº. 16/2017. Em discussão a Emenda Legislativa.
Encerrada a discussão. Em única votação a  Emenda Legislativa nº. 08/2017, a qual foi
aprovada.  Solicita ao Secretário que proceda à leitura  Emenda Legislativa nº. 09/2017,
Tipo: Modificativa nº. 01/2017 ao Projeto de Lei nº. 16/2017.  Em discussão a Emenda
Legislativa. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 09/2017,
a  qual  foi  aprovada.  Solicita  ao Secretário  que  proceda à  leitura  do  Requerimento  nº
49/2017, que requer que o Poder Executivo, através do setor competente, providencie a
realização de uma auditoria pública interna nas licitações, empenhos e notas fiscais, re -
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ferentes aos últimos 05 (cinco) anos de Governo, buscando identificar toda e qualquer
irregularidade no Executivo Municipal, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Verea-
dor José Antonio Stoklosa.  Em discussão o Requerimento.  Encerrada a discussão.  Em
votação o Requerimento nº 49/2017, o qual foi aprovado. Solicita ao Secretário que pro-
ceda à leitura do Requerimento nº 50/2017, que requer, na forma regimental e, depois de
ouvido o Plenário, sua renúncia ao cargo de Primeiro Secretário na Mesa Diretora desta
Casa, conforme art. 29 do Regimento Interno, de autoria do Vereador José Maria Caldei-
ra. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº
50/2017,  o  qual  foi  rejeitado,  com quatro  votos  favoráveis,  quatro  votos  contrários  e
voto contrário do Presidente (8min18s à 11min31s). Solicita ao Secretário que proceda à
leitura do Requerimento nº 51/2017, que requer, na forma regimental e, depois de ouvi-
do o Plenário, que o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Jonecir Soares, através do
setor competente, encaminhe, a esta Casa de Leis, informações e documentos que com -
provem: a) Projeto da reforma realizada no telhado, elétrica e sistema de climatização,
devidamente acompanhado dos orçamentos e notas de pagamento e comprovação de exe-
cução dos serviços; b) Sobre os entulhos e sobras de material ou mesmo material intacto
(telhas), oriundos da reforma, qual a destinação destes materiais, conforme preceitua a
Lei n. 274/2010?, de autoria do Vereador Joarez Antonio Santin. Em discussão o Reque-
rimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requerimento nº 51/2017, o qual foi apro -
vado (13min22s à 15min28s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura 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. VEREADOR THOMAZ requer o sobrestamento do
PLL nº  13/2017.  PRESIDENTE  coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador
Thomaz, o qual foi acatado, com dois votos contrários (15min32s à 16min27s). 5. INDI-
CAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao Secretário que proceda à  leitura da Indicação nº
127/2017,  que indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,
providencie a disponibilização de iluminação pública no trecho entre a SC-416 e a co -
munidade Primeiro de Julho, neste Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR e do
Vereador  José Antonio Stoklosa;  Indicação nº 128/2017, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a roçada na “Área Institucional
I – Equipamentos Comunitários” situada entre as Quadras J e L, no Loteamento Resi -
dencial Príncipe, de autoria das Bancadas PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stok-
losa; Indicação nº 129/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do se -
tor competente,  providencie a manutenção na Rua 2, no Bairro Príncipe, Itapoá/SC, de
autoria  das  Bancadas  PR e  PSDB e do Vereador  José  Antonio  Stoklosa;  Indicação nº
130/2017,  que indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,
providencie a manutenção e o ensaibramento da Rua Puruma, esquina com a Rua 2760,
no Bairro Pontal do Norte, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José An-
tonio  Stoklosa;  Indicação nº  131/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a ampliação da rede de energia elétrica de bai-
xa tensão, bem como a instalação de iluminação pública (luminárias), desde o entronca -
mento da Estrada Municipal José Alves (APM) com a SC-416, até a entrada da localida -
de 1º de Julho, em toda sua extensão da Rua 1º de Julho,  de autoria do Vereador  José
Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; Indicação nº 132/2017, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente,  providencie a disposição de dois
redutores de velocidade na Rua João Batista Velem (1580), na altura da quadra 28/72 do
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Balneário Itapoá, de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR;
Indicação nº 133/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,  através do setor
competente,  providencie a manutenção e o ensaibramento da Rua Piranduba, no Bairro
Pontal do Norte, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio Stok-
losa; Indicação nº 134/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do se -
tor competente,  providencie o manilhamento da vala localizada na Rua Darly Brunkow,
Bairro Pontal do Norte, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio
Stoklosa; e Indicação nº 135/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente,  providencie a colocação de tubos e pedra brita na Rua 2650 (Rua
da Cachaçaria), na localidade do Pontal do Norte, neste Município,  de autoria das Ban-
cadas PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stoklosa (16min32s à 22min22s).  5. ES-
PAÇO REGIMENTAL: VEREADOR GERALDO (22min47s à 28min11s). VEREA-
DOR CALDEIRA (28min26s  à  33min42s).  VEREADOR JEFERSON (34min02s  à
42min47s). VEREADOR JOAREZ (43min04s à 51min20s). VEREADOR THOMAZ
(52min23s à 1h05min31s).  VEREADORA JANAYNA (1h06min30s à 1h13min50s).
ULRICH BEATHALTER,  representando  o  Sinsej (1h14min16s  à  1h28min48s).  6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h37 -
min, 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, 29 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]

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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