
ATA Nº 51/2017 DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO
DA 8ª LEGISLATURA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2017, às 15h14min, sob a Presidência do seu
Titular,  o  Vereador Jonecir  Soares,  realizou-se  a  9ª  Reunião  Extraordinária  do  1º  ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, na seguinte ordem: 1. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita
ao  Vereador  Caldeira  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Legislativa  nº  94/2017  ao
Projeto  de  Lei  Municipal  nº  99/2017,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  da  escala  de
plantões  médicos  no  Pronto  Atendimento  24  horas  no  âmbito  do  Município  de
Itapoá/SC. Em única discussão a emenda. Encerada a discussão. Em única votação a
Emenda Legislativa nº  94/2017 ao Projeto de  Lei  Municipal  nº  99/2017,  a  qual  foi
aprovada (9min30s à 13min23s).  Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura
da Emenda Legislativa nº 95/2017 ao Projeto de Lei Municipal nº 94/2017, que  altera
a  Lei  Municipal  064,  de  23  de  setembro  de  1997,  que  dispõe  sobre  a  criação  do
Conselho  Municipal  de  Educação,  e  dá  outras  providencias,  alterada  pela  Lei
Municipal nº 637, de 04 de janeiro de 2016. Em única discussão a emenda. Encerada a
discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Legislativa  nº  95/2017  ao  Projeto  de  Lei
Municipal  nº  94/2017,  a  qual  foi  aprovada  (13min24s  à  15min23s).  VEREADOR
JEFERSON  requer  vistas  ao  PLC nº  15/2017.  PRESIDENTE  suspende  a  reunião
(15min24s à 21min35s). Reabre a reunião. Coloca em deliberação o pedido de vistas
do  Vereador  Jeferson  ao  PLC  nº  15/2017,  o  qual  foi  rejeitado  com  quatro  votos
contrários  e  três  favoráveis.  Solicita  ao Vereador  Caldeira  que proceda à  leitura  do
Projeto de Lei Complementar nº. 15/2017, que altera a Lei Complementar nº 46/2015,
sobre a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública – COSIP, e dá
outras providências.  Em única discussão o projeto.  Encerada a  discussão.  Em única
votação o Projeto  de Lei  Complementar nº  15/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com três
votos  contrários  (51min39s  à  1h24min40s).  VEREADOR  GERALDO  requer  a
dispensa  da  leitura  do  PLC  nº  17/2017.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Geraldo, o qual foi acatado. Solicita ao Vereador Caldeira
que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei Complementar nº. 17/2017,
que altera 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.  Em única discussão o projeto.  Encerada a  discussão.  Em única
votação o Projeto de Lei  Complementar nº  17/2017,  o qual  foi  aprovado,  com dois
votos  contrários  (1h24min45s  à  1h31min27s).  VEREADOR  GERALDO  requer  a
dispensa da leitura do PLE nº 82/2017. PRESIDENTE em deliberação o requerimento
do Vereador Geraldo, o qual foi acatado. Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à
leitura somente da ementa do Projeto de Lei nº. 82/2017, que autoriza cessão onerosa
do  direito  à  denominação  de  espaços  e  eventos  públicos  e  a  concessão  de  uso  de
espaços públicos para publicidade que especifica, e dá outras providências. Em única
discussão  o  projeto.  Encerada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
82/2017, o qual foi aprovado (1h31min28s à 1h32min40s). VEREADOR GERALDO
requer  a  dispensa  da  leitura  do  PLE  nº  92/2017  e  dos  demais  projetos  de  lei  que
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encontram-se  para  deliberação  na  pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE  em
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Geraldo,  o  qual  foi  acatado.  Solicita  ao
Vereador  Caldeira  que  proceda  à  leitura  somente  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.
92/2017, que altera a Lei Municipal 255/2000 de 30 de outubro de 2000, e dá outras
providencias. Em única discussão o projeto. Encerada a discussão. Em única votação o
Projeto de Lei nº 92/2017, o qual foi aprovado (1h32min41s à 1h34min34s). Solicita
ao Vereador Caldeira que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei nº.
94/2017, que altera a Lei Municipal 064, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre
a criação do Conselho Municipal de Educação, e dá outras providencias, alterada pela
Lei  Municipal  nº  637,  de  04  de  janeiro  de  2016.  Em  única  discussão  o  projeto.
VEREADOR THOMAZ  propõe uma sub-emenda à  Emenda Legislativa nº 95/2017
ao  Projeto  de  Lei  Municipal  nº  94/2017.  Em  discussão  a  Sub-emenda  proposta.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Sub-emenda  à  Emenda  Legislativa  nº
95/2017 ao Projeto de Lei Municipal nº 94/2017, a qual foi aprovada.  Continua em
discussão o PLE nº 94/2017. Encerada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei
nº  94/2017,  o  qual  foi  aprovado (1h34min35s  à  1h43min29s).  Solicita  ao  Vereador
Caldeira que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de Lei nº. 100/2017, que
altera Lei Municipal nº 276/2010, que autoriza o ingresso do município de Itapoá no
Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(ARIS), e dá outras providências. Em única discussão o projeto. Encerada a discussão.
Em única votação o Projeto de Lei  nº 100/2017, o qual foi aprovado (1h43min30s à
1h44min40s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura somente da ementa
do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  11/2017,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº
155/2003,  que dispõe  sobre a  estruturação do plano de cargos  e  carreiras  do Poder
Executivo  do  município  de  Itapoá,  estabelece  normas  gerais  de  enquadramento,
institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. Em primeira discussão o
projeto. Encerada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei Complementar  nº
11/2017,  o  qual  foi  aprovado  (1h44min42s  à  1h45min41s).  VEREADOR
STOKLOSA  requer  vistas  ao  PLE  nº  46/2017.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Stoklosa, o qual foi acatado (1h45min43s à 1h46min39s).
Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura somente da ementa do Projeto de
Lei  nº.  99/2017,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  da  escala  de  plantões  médicos  no
Pronto  Atendimento  24  horas  no  âmbito  do  Município  de  Itapoá/SC.  Em  primeira
discussão o projeto.  Encerada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei  nº
99/2017, o qual foi aprovado (1h46min40s à 1h47min26s).  2.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados  os  trabalhos  da  presente  Reunião  Extraordinária,  às  16h52min,  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, 22 de dezembro de 2017.
                                                         
                                
                        Jonecir Soares                                                José Maria Caldeira
                            Presidente                                                   Primeiro Secretário
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]
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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
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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