
ATA Nº 43/2017 DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 30 DE OUTUBRO DE 2017.

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017, às 19h05min, 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 42/2017, a qual foi aprovada, com ausência dos vereadores
Janayna e  Ezequiel  (3min46s  à  4min09s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda à
leitura das correspondências. Tendo em vista o ofício enviado pelo Executivo, determina o
arquivamento do Projeto de Lei nº. 67/2017 (4min16s à 13min20s).  2.  ENTRADA NA
CASA: VEREADOR STOKLOSA solicita dispensa da leitura do projeto de lei que
está  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador Stoklosa, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Ezequiel. Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº 81/2017, que
autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio transporte a estudantes universitários
residentes no Município de Itapoá.  Após, encaminha para deliberação das Comissões
Permanentes o PLE nº.  81/2017, em regime de urgência (13min20s à 14min49s).  3.
ORDEM DO DIA: VEREADOR STOKLOSA solicita a inversão da pauta, para que
as  duas  moções  sejam  deliberadas  primeiro. PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Stoklosa,  o  qual  foi  acatado,  com ausência  do  Vereador
Ezequiel. Solicita ao Vereador Thomaz  que proceda à leitura da Moção nº. 16/2017,
que  aplaude  e  congratula  os  500  anos  da  Igreja  Luterana.  Em  única  discussão  a
moção.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  a  Moção  nº.  16/2017,  a  qual  foi
aprovada, com ausência do Vereador Ezequiel. Passa a palavra aos pastores Euclécio
Schick e Samuel Verdin (14min53s à 45min14s). PRESIDENTE solicita ao Vereador
Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  Moção  nº.  17/2017,  que  aplaude  e  congratula  os
Policiais  Militares  de  Itapoá  e  Garuva. Em  única  discussão  a  moção.  Encerrada  a
discussão. Em única votação a Moção nº. 17/2017, a qual foi aprovada, com ausência
do Vereador Ezequiel. Passa a palavra ao Sub-Tenente Hermínio Sansinski (45min19s
à 1h16min20s).  VEREADOR STOKLOSA requer a dispensa da leitura do PLE nº.
59/2017. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Stoklosa, o qual
foi  acatado,  com ausência  do  Vereador  Ezequiel.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  59/2017,  que  dispõe  sobre  a
desafetação  parcial  da  área  do  Balneário  São  José.  Em  única  discussão  o  projeto.
Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  59/2017,  o  qual  foi
aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel  (1h16min22s à 1h23min10s). Solicita
ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Legislativa  nº.  83/2017  ao
Projeto de Lei nº. 66/2017, que dispõe sobre limpeza de terrenos baldios no Município
de  Itapoá  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a
discussão. Em única votação a  Emenda Legislativa nº. 83/2017 ao  Projeto de Lei nº.
66/2017,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel  (1h23min12s  à
1h27min16s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  Emenda
Legislativa nº.  84/2017 ao  Projeto de Lei  nº.  66/2017, que dispõe sobre limpeza de
terrenos baldios no Município de Itapoá e dá outras providências. Em única discussão
a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 84/2017
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ao Projeto de Lei nº. 66/2017, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Ezequiel
(1h27min17s à 1h28min37s).  Solicita ao Vereador Thomaz  que proceda à leitura da
Emenda Legislativa nº. 85/2017 ao  Projeto de Lei nº. 64/2017, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  realizar  concessão  ou  permissão  de  bens  públicos  específicos
para  fins  de  exploração  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  a  emenda.
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 85/2017 ao Projeto
de  Lei  nº.  64/2017,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel
(1h29min39s à 1h29min42s). VEREADOR STOKLOSA requer a dispensa da leitura
do  PLE  nº.  34/2017.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador
Stoklosa, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Ezequiel. Solicita ao Vereador
Thomaz  que proceda à leitura da ementa 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.  Em segunda discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda
votação o Projeto de Lei nº. 34/2017, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Ezequiel  (1h29min44s à 1h31min27s).  VEREADOR CALDEIRA requer a dispensa
da  leitura  do  PLE nº.  42/2017.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador Caldeira, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Ezequiel. Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa 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.  Em
segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Lei nº. 42/2017, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (1h31min28s
à  1h33min32s).  VEREADOR GERALDO  requer  a  dispensa  da leitura  do  PLE nº.
75/2017. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Geraldo, o qual
foi  acatado,  com ausência  do  Vereador  Ezequiel.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº. 75/2017, que denomina “Ginásio de
esporte  Ivo  Zagonel”  no  município  de  Itapoá/SC.  Em segunda  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº. 75/2017, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel  (1h33min35s à 1h35min07s). Solicita
ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 61/2017, que revoga a
Lei Municipal nº 252/2004, que adiciona termos ao parágrafo único do art. 74 da Lei
Orgânica  municipal  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 61/2017, o qual foi
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel  (1h35min09s  à  1h36min11s).
VEREADOR  GERALDO  requer  a  dispensa  da  leitura  do  PLE  nº.  66/2017.
PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Geraldo,  o  qual  foi
acatado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº. 66/2017, que dispõe sobre limpeza
de  terrenos  baldios  no  Municipio  de  Itapoá  e  dá  outras  providências .  Em primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº.
66/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel  (1h36min17s  à
1h41min15s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº.
77/2017,  que  institui  o  programa  “Um  Toque  Mágico  de  Natal”,  no  município  de
Itapoá (SC), e dá outras providências.  Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão.  Em primeira  votação o Projeto  de Lei  nº.  77/2017,  o  qual  foi  aprovado,
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com ausência do Vereador  Ezequiel  (1h41min16s à  1h52min10s).  4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao Vereador  Thomaz que proceda à  leitura da Indicação nº.
174/2017, que indica  a implantação de linha de transporte público pela Rua Mariana
Michels Borges (PA, Fórum e Câmara de Vereadores), passando pela Rua do Príncipe
(Arena e creche), seguindo pela Rua 3 do Balneário Príncipe (escola Gees e Casa da
Cultura);  e  da  Indicação  nº.  175/2017,  que  indica  uma  alteração  contratual
(autorização)  pra  que  a  empresa  Itapoá  Saneamento  possa  ampliar  a  rede  de
abastecimento  para  atender  a  Comunidade  Primeiro  de  Julho (1h52min12s  à
1h53min59s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  CALDEIRA
(1h54min20s  à  1h55min30s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária,  às 21h, 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, 30 de outubro 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).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
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