ATA Nº 03/2018 DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 8ª LEGISLATURA EM 19 DE JANEIRO DE 2018.
Aos dezenove dias do mês de janeiro de 2018, às 10h03min, sob a Presidência do seu Titular,
o Vereador JONECIR SOARES (PR), realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária do 2º ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos da Reunião, na seguinte ordem: 1. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE
iniciou a reunião com a leitura das proposições da pauta da reunião. O Presidente
colocou em deliberação o pedido de regime de urgência simples ao Requerimento nº
01/2018, no qual foi aprovado pelo plenário, com os votos contrários dos vereadores
JOAREZ ANTÔNIO SANTIN (PMDB) e JEFERSON RUBENS GARCIA (PMDB).
Na sequência, o PRESIDENTE JONECIR SOARES (PR), solicitou ao Vereador JOSÉ
MARIA CALDEIRA (PMDB) que proceda à leitura do Requerimento nº 01/2018, que
requer a renúncia do cargo de Presidente da Mesa Diretora, da Câmara Municipal de
Itapoá/SC, com observância do Inciso III, Art. 28, Art. 29, § 1º, Art. 31 e do Inciso I, §
3º, do Art. 123, todos do Regimento Interno da Casa. Após a leitura do Requerimento
pelo vereador JOSÉ MARIA CALDEIRA (PMDB), o Presidente JONECIR SOARES
(PR) solicitou a leitura do Parecer Jurídico nº 118/2018, do Poder Legislativo, ao
Requerimento nº 01/2018. Após a leitura do Requerimento nº 01/2018 e do Parecer
Jurídico ao Requerimento, o PRESIDENTE JONECIR SOARES (PR) colocou em
única discussão o Requerimento nº 01/2018, com o tempo de início das discussões ao
Requerimento nº 01/2018 no tempo de gravação oficial em 11min45s e com o tempo de
discussão do Requerimento nº 01/2018 encerrado no tempo de gravação oficial em
33min55s . Vereador JOAREZ ANTÔNIO SANTIN (PMDB), solicitou a inclusão na
pauta de parte de seu posicionamento na discussão ao Requerimento nº 01/2018, em
relação à inobservância dos Artigos 19 e 154 do PRESIDENTE JONECIR SOARES
(PR), ambos do Regimento Interno da Casa. Encerrada a discussão, o Presidente
JONECIR SOARES (PR) colocou em única votação o Requerimento nº 01/2018, o qual
foi aprovado, com os votos contrários dos vereadores JOAREZ ANTÔNIO SANTIN
(PMDB), JEFERSON RUBENS GARCIA (PMDB) e JOSÉ MARIA CALDEIRA
(PMDB). Após a aprovação do Requerimento nº 01/2018, em ato contínuo, o vereador
JOSÉ ANTÔNIO STOKLOSA (PSD) assumiu o cargo vago de Presidente da Mesa
Diretora, na qualidade de Vice-Presidente da Mesa Diretora e nos termos do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Itapoá. Vereador JEFERSON RUBENS GARCIA
(PMDB) solicitou pedido de vista ao Projeto de Lei nº. 99/2017. Presidente JOSÉ
ANTÔNIO STOKLOSA (PSD) colocou em deliberação o pedido de vista do vereador
JEFERSON RUBENS GARCIA (PMDB), no qual foi aprovado por unanimidade do
plenário. Presidente JOSÉ ANTÔNIO STOKLOSA (PSD) colocou em deliberação a
requerimento verbal apresentado pelo Vereador THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN
(PSD), para inclusão e discussão da Ata da presente 3ª Reunião Extraordinária. Vereador
JOAREZ ANTÔNIO SANTIN (PMDB) questionou o requerimento verbal, com o
pedido de explicações da urgência de aprovação da Ata. Vereador THOMAZ
WILLIAM PALMA SOHN (PSD) justificou na necessidade da pronta análise e
aprovação da Ata, para garantir o andamento dos trabalhos burocráticos de registros
bancários, em cartório e demais atos necessários para a continuidade dos serviços da
Câmara Municipal de Itapoá. Presidente JOSÉ ANTÔNIO STOKLOSA (PSD) colocou
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em deliberação do plenário o requerimento verbal, o qual foi aprovado por unanimidade.
Presidente JOSÉ ANTÔNIO STOKLOSA (PSD) suspendeu por 10 minutos da
Reunião, para a conclusão da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do ano de 2018. 2.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Extraordinária, pelo
Presidente JOSÉ ANTÔNIO STOKLOSA (PSD) na manhã do dia 19 de janeiro de
2018, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário, Vereador Jonecir Soares e pelo
Secretário ad hoc, designado para o ato, Francisco Xavier Soares Filho. Itapoá, 19 de
janeiro de 2018.
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