ATA Nº 46/2017 DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017.
Aos vinte dias do mês de novembro de 2017, às 19h03min, sob a Presidência do seu Titular,
o Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 37ª 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: VEREADOR
GERALDO solicita que seja tocado o Hino da Bandeira (2min10s à 8min17s).
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária nº 45/2017, a qual foi aprovada (8min45s à
9min). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura das correspondências (9min02s à
17min18s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR STOKLOSA requer a dispensa
da leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na Casa. PRESIDENTE em
deliberação o requerimento do Vereador Stoklosa, o qual foi acatado. Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº. 80/2017, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por
anulação parcial de dotação; Projeto de Lei nº. 83/2017, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a
garantia da União e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº. 84/2017, que altera
a Lei Municipal n° 723/2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o
ingresso do Município de Itapoá no Consórcio Intermunicipal Catarinense –
CIMCATARINA. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da Emenda
Legislativa nº. 87/2017 ao Projeto de Lei nº. 65/2017, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a contratar alunos-estagiários da rede de ensino, e dá outras providências.
Após, distribui todas as proposições às Comissões Permanentes, sendo os três projetos
de lei em regime de urgência (17min20s à 21min19s). 3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da Emenda
Legislativa nº. 86/2017 ao Projeto de Lei nº. 53/2017, que dispõe sobre a gravação em
áudio e vídeo, das sessões de licitações públicas realizadas pelos Poderes Legislativo
e Executivo do município de Itapoá/SC, na forma que especifica. Em única discussão
a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 86/2017
ao Projeto de Lei nº. 53/2017, a qual foi aprovada (21min20s à 22min43s). Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda à leitura da Moção de Aplausos nº 20/2017, que
aplaude e congratula os Policiais Militares da Reserva Remunerada. Em única
discussão a moção. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção de Aplausos nº
20/2017, a qual foi aprovada (22min44s à 33min57s). SARGENTO PINHEIRO
(37min34s à 45min45s). SUBTENENTE HERMÍNIO, representando o Comandante
Tenente Lima (45min58s à 49min15s). PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo
que proceda à leitura do Requerimento nº 67/2017, que requer cópia do contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Vidas. Em única discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 67/2017, o
qual foi aprovado (50min34s à 52min52s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à
leitura do Requerimento nº 68/2017, que requer informações acerca da regularidade da
Rua Urucum, no Balneário Itamar, número predial 114, e Rua Pintados, Balneário
Itapoá, número predial 30, contendo também dimensões das ruas e meio fio. Em única
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº 68/2017, o qual foi aprovado (52min56s à 54min32s). Solicita ao Vereador Geraldo
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que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 53/2017, que dispõe sobre a gravação em
áudio e vídeo, das sessões de licitações públicas realizadas pelos Poderes Legislativo
e Executivo do município de Itapoá/SC, na forma que especifica. Em primeira
discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de
Lei nº. 53/2017, o qual foi aprovado (54min37s à 1h03min07s). Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 71/2017, que dispõe sobre a
técnica legislativa para elaboração dos Projetos de Lei, das proposições oriundas dos
Poderes Executivo e Legislativo, que alteram ao longo do texto as Normas Jurídicas
Municipais em vigor no município de Itapoá/SC. Em primeira discussão o projeto de
lei. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 71/2017, o qual
foi aprovado (1h03min08s à 1h10min04s). VEREADOR JEFERSON solicita a
inclusão da Emenda Legislativa nº. 87/2017 ao Projeto de Lei nº. 65/2017 na pauta da
presente reunião. PRESIDENTE suspende a reunião para consultar os membros das
Comissões Permanentes (1h10min08s à 1h13min22s). Reabre a reunião (1h19min58s)
VEREADOR JOAREZ (1h20min49s à 1h23min42s). VEREADOR JEFERSON
solicita a retirada de seu requerimento (1h23min44s à 1h24min59s). 4. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à leitura da Indicação nº 177/2017,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie a manutenção e o ensaibramento da Rua 1.700, Balneário Princesa do Mar
(1h25min à 1h25min36s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA
(1h26min15s à 1h28min52s). VEREADOR GERALDO (1h29min08s à 1h33min04s).
VEREADOR JONECIR (1h33min27s à 1h42min32s). VEREADOR THOMAZ
(1h50min10s à 1h42min47s). VEREADOR STOKLOSA (1h50min21s à
1h54min18s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h58min, 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, 20 de
novembro de 2017.
Jonecir Soares
Presidente

José Maria Caldeira
Primeiro Secretário
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