ATA Nº 49/2017 DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017.
Aos onze dias do mês de dezembro de 2017, às 19h01min, sob a Presidência do seu Titular,
o Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 40ª 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 48/2017, a qual foi aprovada, com ausência da Vereadora
Janayna e do Vereador Thomaz (6min03s à 6min24s). Solicita ao Vereador Caldeira que
proceda à leitura das correspondências (6min25s à 15min38s). 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 Caldeira que proceda à leitura da
ementa do Projeto de Lei Complementar nº. 17/2017, que a ltera a Lei Complementar
n° 16, de 03 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a admissão de pessoal pela
Administração Pública direta e indireta, do município de Itapoá, por tempo
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, e dá outras
providências; e do Projeto de Lei nº. 92/2017, que dispõe sobre o Conselho Municipal
de Alimentação Escolar - CAE, e dá outras providências. Após, distribui os dois
projetos de lei às Comissões Permanentes, em regime de urgência (15min42s à
18min10s). VEREADOR GERALDO requer a inclusão do Projeto de Lei nº.
94/2017, que altera o artigo 11 da Lei Municipal nº. 064/1997, de 23 de setembro de
1997, com alterações na Lei Municipal nº 637/2016, de 04 de janeiro de 2016, e dá
outras providências, na pauta da presente reunião. PRESIDENTE em deliberação o
requerimento do Vereador Geraldo, o qual foi acatado, com ausência da Vereadora
Janayna e do Vereador Thomaz. Distribui o PLE nº 94/2017 às Comissões
Permanentes (18min11s à 20min18s). 3. ORDEM DO DIA: VEREADOR
STOKLOSA requer a inclusão, na pauta da presente reunião, da Moção de Apelo nº.
21/2017. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Stoklosa, o qual
foi acatado. Solicita a confecção de uma moção de aplausos ao Graer – Resgate Aéreo.
Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura da Moção de Apelo nº. 21/2017,
que trata da renovação do pedido de aumento de profissionais efetivos da Polícia
Militar para Itapoá/SC, com o intuito de sensibilizar o Governo Estadual através da
Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina (20min20s à 27min31s). Solicita
ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Projeto de Resolução nº. 01/2017, que
institui no Poder Legislativo do Município de Itapoá a "Comissão Especial para
realização de estudos para a revisão do regimento Interno da Câmara Municipal de
Itapoá", e dá outras providências. Em única discussão o projeto de resolução.
Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Resolução nº. 01/2017, o qual
foi aprovado, com ausência da Vereadora Janayna (27min33s à 34min41s). Solicita ao
Vereador Caldeira que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 91/2017 ao Projeto
de Lei nº. 60/2017, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro 2018.
Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda
Legislativa nº 91/2017 ao Projeto de Lei nº. 60/2017, a qual foi aprovada, com
ausência da Vereadora Janayna (34min44s à 39min41s). Solicita ao Vereador Caldeira
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que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 92/2017 ao Projeto de Lei nº. 60/2017,
que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro 2018. Em única discussão
a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 92/2017
ao Projeto de Lei nº. 60/2017, a qual foi aprovada, com três votos contrários e
ausência da Vereadora Janayna (39min42s à 1h01min25s). Solicita ao Vereador
Caldeira que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 60/2017, que e stima receita e fixa
despesa para o exercício financeiro 2018. Em segunda discussão o projeto de lei.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº. 60/2017, o qual foi
aprovado, com ausência da Vereadora Janayna (1h01min26s à 1h16min16s). Solicita
ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 89/2017, que
denomina o Posto de Saúde do Balneário Paese como " Valéria Peres". Em segunda
discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Lei nº. 89/2017, o qual foi aprovado, com ausência da Vereadora Janayna
(1h16min18s à 1h26min49s). 4. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JOAREZ
(1h27min04s à 1h32min35s). VEREADOR JEFERSON (1h32min47s à
1h38min58s). VEREADOR CALDEIRA (1h39min13s à 1h43min02s). VEREADOR
GERALDO (1h43min13s à 1h47min53s). VEREADOR THOMAZ (1h48min08s à
2h06min19s). 5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 21h06min, 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, 11 de
dezembro de 2017.
Jonecir Soares
Presidente

José Maria Caldeira
Primeiro Secretário
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