
ATA Nº 42/2017 DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 23 DE OUTUBRO DE 2017.

Aos vinte e três  dias  do mês de outubro de 2017, às 19h07min, sob a Presidência do seu
Titular,  o  Vereador Jonecir  Soares,  realizou-se  a  34ª  Reunião  Ordinária  do  1º  ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou
abertos  os  trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso. 1.  PEQUENO  EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária nº 39/2017, a qual foi aprovada(04min00s à
06min50s).  PRESIDENTE  em  discussão  a Ata  Ordinária  nº  40/2017,  a  qual  foi
aprovada(06min57s à  07min07s).  PRESIDENTE  em discussão a Ata Extraordinária  nº
41/2017, a qual foi aprovada(07min10s à 07min25s). PRESIDENTE solicita ao Vereador
Thomaz que proceda à leitura das correspondências(07min35s à 26min20s). 2. ENTRADA
NA CASA: PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei nº 59/2017, que dispõe sobre a desafetação parcial da área do Balneário
São José(26min21s à 26min35s). VEREADOR GERALDO, solicita a dispensa da leitura
do projeto, solicitação esta acatada pelo Plenário(26min36s à 27min23s). PRESIDENTE
solicita ao Vereador Thomaz  que proceda à leitura somente da ementa do  Projeto de
Lei  nº  59/2017,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  parcial  da  área  do  Balneário  São
José(27min24s  à  27min40s).  PRESIDENTE  coloca  em  deliberação  do  Plenário  a
solicitação  de  regime  de  urgência,  a  qual  foi  acatada(27min43s  à  28min04s). 3.
ORDEM DO DIA:  VEREADOR STOKLOSA solicita uma moção de aplausos aos
soldados da Policia Militar que efetuaram a prisão de meliantes que realizaram dois
assaltos  no  município,  solicitação  acatada  pelo  Plenário(28min12s  à  29min25s).
VEREADOR  STOKLOSA solicita  a  inversão  da  pauta  para  que  seja  realizada  a
deliberação da Moção nº 15/2017,  que aplaude e congratula os Policiais Militares por
terem reanimado e salvado a vida de  um recém-nascido engasgado com leite  materno,
Presidente  coloca  em deliberação do Plenário  a  solicitação  do Vereador,  a  qual  foi
acatada(29min35s  à  30min27s). PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda à  leitura  da Moção de Aplausos  nº  15/2017. Em única discussão a  Moção.
Encerrada a discussão. Em única votação a Moção de Aplausos nº 15/2017, a qual foi
aprovada, com ausência da vereadora Janayna(30min28s à 41min58s). PRESIDENTE
solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº
12/2017,  que  institui  a  contribuição  de  melhoria  e  dá  outras  providências.  Vereador
Geraldo solicita a dispensa da leitura do projeto solicitação esta acatada pelo Plenário Em
única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei
Complementar  nº  12/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  da  vereadora
Janayna(42min55s  à  50min04s).  PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  68/2017,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação. Em única
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
68/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  da  vereadora  Janayna(50min10s  à
56min51s).  PRESIDENTE  solicita  a  inversão  da  pauta  para  que  seja  deliberado  o
Projeto  de  Lei  nº  75/2017,  solicitação  esta  acatada  pelo  Plenário(57min06s  à
58min18s).  PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei nº 75/2017, que denomina “Ginásio de esporte Ivo Zagonel” no município
de Itapoá/SC. Em primeira  discussão o projeto.  Encerrada a discussão.  Em primeira
votação o Projeto de Lei nº 75/2017, o qual foi aprovado, com ausência da vereadora

Ata n° 42/2017 – 23 de outubro de 2017.



Janayna(58min21s à 1h15min02s).  PRESIDENTE  solicita ao Vereador Thomaz  que
proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 81/2017 ao Projeto de Lei nº 63/2017, que
Dispõe sobre a autorização para a Prefeitura de Itapoá outorgar concessão onerosa para
exploração do serviço público de transporte turístico denominado: "Trenzinho Turístico".
Vereador  Geraldo  solicita  a  dispensa  da  leitura  da  emenda  solicitação  esta  acatada
pelo Plenário. Presidente coloca em única discussão a emenda. Encerrada a discussão.
Em única votação a Emenda Legislativa nº 81/2017 ao Projeto de  Lei nº 63/2017, a
qual foi aprovada, com ausência da vereadora Janayna(01h16min01s à 1h18min56s).
PRESIDENTE  solicita ao Vereador Thomaz  que proceda à leitura do Requerimento
nº 66/2017, que requer que seja constituída uma Comissão Especial para a Realização de
Estudos para a atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá, conforme
dispõe  o  artigo  50  do  Regimento  Interno.  Presidente  coloca  em  única  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o requerimento nº 66/2017, o
qual foi aprovado, com ausência da vereadora Janayna(01h19min00s à 1h20min31s).
PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz  que proceda à leitura do Projeto de Lei
nº  34/2017,  que  dispõe  sobre o serviço  de transporte  de passageiros  sob o regime de
fretamento e dá outras providências Presidente coloca em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº 34/2017, o qual foi
aprovado,  com  ausência  da  vereadora  Janayna(01h20min42s  à  1h24min22s).
PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz  que proceda à leitura do Projeto de Lei
nº  42/2017,  que  institui  os  Princípios  da  Ética  e  Conduta  Desportiva  dos  diferentes
intervenientes  no  desporto  de  Itapoá/SC,  sejam atletas,  dirigentes,  árbitros,  torcedores,
representantes das entidades ou associações desportivas e afins, e dá outras providências.
Presidente  coloca  em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira votação o Projeto de Lei nº 42/2017, o qual foi aprovado, com ausência da
vereadora Janayna(01h24min27s à 1h28min34s).  VEREADOR JEFERSON solicita
uma  moção  de  congratulação  pelos  500  anos  da  Igreja  Luterana(01h28min45s  à
1h29min32s). 4. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA(1h29min46s
à  1h33min54s).  VEREADOR  GERALDO(1h34min00s  à  1h38min10s).
VEREADOR  STOKLOSA(1h38min23s  à  1h50min37s).  5.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h59min, para constar, foi
lavrada  a  presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai  assinada  pelo
Presidente, Primeiro Secretário e pelo Secretário ad hoc, designado para o ato, Rafael
Eduardo de Oliveira. Itapoá, 23 de outubro de 2017.
                                  
                        Jonecir Soares                                                José Maria Caldeira
                            Presidente                                                   Primeiro Secretário
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]

Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo
Secretário 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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