
ATA Nº 25/2017 DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 10 DE JULHO DE 2017.

Aos dez  dias  do mês de julho de 2017, às 19h05min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 21ª 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  22/2017,  a  qual  foi  aprovada,  com ausência  do  Vereador
Thomaz  (1min03s  à  1min21s).  Em  discussão  a Ata  Ordinária  nº  23/2017,  a  qual  foi
aprovada, com ausência do Vereador Thomaz (1min23s à 1min41s). Em discussão a Ata
Extraordinária  nº  24/2017,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz
(1min43s  à  2min01s).  Solicita  ao  Vereador  Geraldo  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (2min03s  à  20min47s).  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 aprovado. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da ementa do Projeto
de Lei nº 32/2017, que altera a Lei Municipal nº 699/2017, dispõe sobre a política de
formação e aperfeiçoamento dos profissionais de ensino da rede pública municipal de
Itapoá;  Projeto  de  Lei  nº  34/2017,  que  dispõe  sobre  o  serviço  de  transporte  de
passageiros sob o regime de fretamento e dá outras providências;  Projeto de Lei  nº
35/2017,  que  ratifica  as  alterações  realizadas  no  protocolo  de  intenções,
consubstanciado  no  contrato  de  consórcio  público  do  Consórcio  de  Informática  na
Gestão  Pública  Municipal  (CIGA),  e  dá  outras  providências;  Projeto  de  Lei  nº
36/2017, que altera a Lei Municipal nº 294/2010, que institui a Política Municipal de
Saneamento  Básico;  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  07/2017,  que  altera  a  Lei
Complementar  nº  41/20,  que  dispõe  sobre  a  reorganização  do  Regime  Próprio  de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Itapoá, Estado de Santa
Catarina,  e dá outras  providência;  e  do Projeto de Lei  nº 33/2017,  que denomina a
“Estrada Braço do Norte” no município de Itapoá/SC. Após, distribui os seis projetos
de  lei  às  Comissões  Permanentes,  acatando o  regime de  urgência  aos  PLE nº  32  e
35/2017  (20min48s  à  24min15s).  3.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Vereador  Geraldo  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  nº  154/2017,  que  indica  ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
manutenção e o ensaibramento da Rua 950, esquina com a Rua Aratubaia, no Bairro
Itapema do Norte, de autoria das Bancadas PR e PSDB e do Vereador José Antonio
Stoklosa; Indicação nº 155/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie a colocação de uma placa ou algo similar que possa
identificar  o  nome  do  campo  de  futebol  do  Bairro  Itapema  do  Norte,  o  qual  foi
denominado  como  Hermes  Soares  Gomes,  de  autoria  do  Vereador  Thomaz  Willian
Palma  Sohn;  Indicação  nº  156/2017,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através  do setor  competente,  providencie a colocação de uma placa ou algo similar
que possa identificar o nome do deck da 3º Pedra, localizado em Itapema do Norte, o
qual  foi  denominado  como  Renan  Brito  Silveira,  de  autoria  do  Vereador  Thomaz
Willian Palma Sohn; Indicação nº 157/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a disposição de iluminação pública no
Balneário  Verdes  Mares,  na  Rua  Albacora  e  na  Rua  das  Gardênias,  até  as
Ata n° 25/2017 – 10 de julho de 2017.



proximidades da igreja católica, de autoria da Bancada PMDB; Indicação nº 158/2017,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  construção  de  uma  boca  de  lobo  na  Rua  810,  n.  471,  bem  como
providencie a manutenção da referida rua (patrolamento),  no Balneário São José II,
Itapoá/SC, de autoria do Vereador José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR; e da
Indicação nº 159/2017, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  instalação  de  redutores  de  velocidade  na  SC-416,  nas
entradas  do Bairro Saí  Mirim e Braço do Norte,  Itapoá/SC,  de autoria  do Vereador
José Antonio Stoklosa e Bancadas PSDB e PR (24min16s à 28min42s) .  4. ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR  CALDEIRA  (29min07s  à  33min41s).
VEREADORA  JANAYNA  (34min24s  à  36min25s).  VEREADOR  GERALDO
(36min31s à 37min13s). 5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente
Reunião  Ordinária,  às  19h43min,  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, 10 de julho 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
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