
ATA Nº 19/2017 DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 12 DE JUNHO DE 2017.

Aos doze dias do mês de maio de 2017, às 19h02min, sob a Presidência do seu titular, o Ve-
reador Jonecir Soares, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária do 1º ano Legislativo da 8ª Le-
gislatura 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 18/2017, a qual foi aprovada, com ausência do
Vereador Thomaz (1min12s à 1min30s). Solicita à Secretária “ad hoc”, Vereadora Janayna,
que proceda à  leitura das correspondências (1min33s à 10min15s).  2.  ENTRADA NA
CASA  solicita  à  Secretária  “ad  hoc”  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.
28/2017, que altera a Lei municipal nº 30/2001, que dispõe sobre a Política de Assis-
tência Social no Município. Coloca em deliberação a solicitação de regime de urgên -
cia do referido projeto de lei, a qual foi acatada. Encaminha o PLE nº 28/2017 à Co-
missão  de Educação,  Saúde e  Assistência  (10min18s à  12min11s).  3.  ORDEM DO
DIA: PRESIDENTE solicita à Secretária “ad hoc” que proceda à leitura do  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 Assistência à Saúde para manutenção e
o pleno funcionamento das atividades do Pronto Socorro.  Em discussão. Encerrada a
discussão. Em única votação o PLE nº 24/2017, o qual foi aprovado, com ausência do
Vereador Thomaz (12min14s à 40min53s). Solicita à Secretária “ad hoc” que proceda
à leitura da Emenda Legislativa nº. 11/2017, Tipo: Modificativa nº. 01/2017 ao Projeto
de Lei nº.  22/2017. Em discussão a Emenda Legislativa. Encerrada a discussão.  Em
única votação a Emenda Legislativa nº. 11/2017, a qual foi aprovada, com ausência do
Vereador Thomaz (40min55s à 45min24s). Solicita à Secretária “ad hoc” que proceda
à leitura do Requerimento nº 56/2017, que  requer, na forma regimental e, depois de
ouvido o Plenário, que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe, a
esta Casa de Leis, as seguintes informações: a) Em que situação se encontra elabora -
ção/planejamento/Execução de cada umas das ações elencadas no anexo I (Tabelas de
eixos, diretrizes e ações) da Lei Complementar nº 48/2016 (Plano Diretor Municipal)?
b) Se iniciadas, qual o prazo para conclusão da elaboração/planejamento/Execução de
cada uma dessas ações? c) Não havendo iniciada a elaboração/planejamento/Execução
de cada umas ações elencadas no anexo I (Tabelas de eixos, diretrizes e ações) da Lei
Complementar nº 48/2016”, qual prazo para início e envio a esta Casa de Leis? d) Jus -
tificar  se  acaso  o  Poder  Executivo  não  pretenda  iniciar  a
elaboração/planejamento/Execução de cada umas das ações elencadas no anexo I (Ta-
belas  de  eixos,  diretrizes  e  ações)  da  Lei  Complementar  nº  48/2016,  de  autoria  da
Bancada PMDB e do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. Em discussão o Requeri -
mento.  Encerrada  a  discussão.  Em votação  o  Requerimento  nº  56/2017,  o  qual  foi
aprovado,  com ausência do Vereador Thomaz (45min26s à 51min39s).  Solicita  à Se-
cretária “ad hoc” que proceda à leitura do  Requerimento nº 57/2017, que  requer,  na
forma regimental e, depois de ouvido o Plenário, que o Poder Executivo, através do
setor competente, encaminhe, a esta Casa de Leis, as seguintes informações: a) Quais
áreas para potenciais  cooperações  e investimentos em Itapoá foram apresentadas no
dia 05/06/2017, na reunião com representantes da Associação das Cidades-Irmãs da
China (CIFCA), na sede da FECAM em Florianópolis? b) A Associação de Corretores
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de Imóveis (ACITA) foi consultada, oportunizando seus filiados a ofertarem áreas de
seus clientes?,  de autoria  da Bancada PMDB e do Vereador  Thomaz Willian Palma
Sohn.  Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação o Requeri-
mento nº 57/2017, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (51min40s
à 54min07s). VEREADOR GERALDO requer a inclusão da única votação do PLE nº
22/2017 na pauta da presente reunião. PRESIDENTE coloca em deliberação o reque-
rimento do Vereador Geraldo, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Thomaz.
Suspende a reunião para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a
Comissão de Orçamento e  Finanças  possam dar seus pareceres  ao PLE nº  22/2017.
Após alguns,  reabre  a  reunião.  Em discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
única votação o PLE nº 22/2017, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Tho-
maz (54min12s à 1h40min08s). Solicita à Secretária “ad hoc” que proceda à leitura do
Projeto de Lei nº 03/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir  créditos
adicionais especiais por anulação de dotação e superavit financeiro. Em discussão. En-
cerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº 03/2017, o qual foi aprovado, com
ausência do Vereador Thomaz (1h40min19s à 1h42min27s).  Solicita  à Secretária “ad
hoc” que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 04/2017, que altera a nomenclatura da
ação 2124, do programa 05- Assistência  Social,  da Lei  Municipal  nº  458/2013.  Em
discussão. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLE nº 04/2017, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (1h42min29s à 1h44min02s). 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 GERALDO  requer  vistas  ao PLL nº  13/2017.  PRESIDENTE  coloca
em deliberação o requerimento do Vereador Geraldo, o qual foi acatado, com dois vo-
tos contrários e ausência do Vereador Thomaz (1h44min03s à 1h44min43s). Solicita à
Secretária “ad hoc” que proceda à leitura do  Projeto 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. Em discussão. Encerrada a discussão. Em pri-
meira votação o PLE nº 20/2017, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Tho -
maz (1h44min47s à 1h50min37s).  4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita  à Secre-
tária “ad hoc” que proceda à leitura da Indicação nº 145/2017, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a instalação de uma
luminária na Rua 2460, em frente ao n° 366, neste Município, de autoria das Bancadas
PSDB e PR e do Vereador José Antonio Stoklosa; Indicação nº 146/2017, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie o patrola -
mento da Rua Gaivota, próximo à Escola Nereu Ramos, neste Município, de autoria
das  Bancadas  PSDB e PR e do  Vereador  José  Antonio  Stoklosa;  e  da  Indicação nº
147/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie a manutenção da Rua Jadotipe (1860), no Balneário Rio Gracioso, de au -
toria do Vereador José Antonio Stoklosa e das Bancadas PSDB e PR (1h50min39s à
1h52min30s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR GERALDO (1h53min23s
à  1h58min54s).  VEREADOR  STOKLOSA (1h59min04s  à  2h01min51s).  6.  EN-
CERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h05-
min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme,
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vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário e pela Secretária  ad hoc, designada
para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 12 de junho 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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Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
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