
ATA Nº 04/2018 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2018, às 19h03min, sob a Presidência do seu Titular,
o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do 2º 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  50/2017,  a  qual  foi  aprovada  (8min57s  à  9min11s).  Em
discussão a Ata Extraordinária nº 51/2017, a qual foi aprovada (9min12s à 9min29s). Em
discussão a Ata Extraordinária nº 01/2018, a qual foi aprovada (9min30s à 9min51s). Em
discussão a Ata Extraordinária  nº 02/2018,  a  qual  foi  aprovada  (9min53s à 10min10s).
Solicita  ao  Vereador  Caldeira  que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (10min12s  à
1h16min14s). Tendo em vista o cargo de Vice-Presidente da Casa encontra-se vago, passa à
eleição para o citado cargo. A Vereadora Janayna Gomes Silvino e o Vereador José Maria
Caldeira  manifestaram  o  interesse  em  concorrer  ao  cargo.  Após  votação  nominal,  a
Vereadora Janayna foi eleita para o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora da Casa,
com votos favoráveis dos vereadores José Antonio Stoklosa, Ezequiel de Andrade, Geraldo
Rene Behlau Weber e Jonecir  Soares (1h16min21s à 1h27min18s).  2.  ENTRADA NA
CASA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Projeto
de Lei nº. 08/2018, que institui o Prêmio “Mulher Destaque”de Itapoá. Após, distribui
o referido projeto de lei às Comissões Permanentes, em regime ordinário (1h27min14s
à 1h31min47s).  3.  ORDEM DO DIA: VEREADOR JEFERSON requer a inclusão,
na  pauta  da  presente  reunião,  de um requerimento  com pedido de  informações,  em
nome da Bancada do PMDB.  PRESIDENTE  coloca em deliberação o requerimento
do  Vereador  Jeferson,  em  nome  da  Bancada  do  PMDB,  o  qual  foi  rejeitado
(1h31min50 à  1h36min02s).  Solicita  ao Vereador  Caldeira  que proceda à  leitura  do
Requerimento nº 02/2018, que  requer a renúncia do cargo de Primeiro Secretário da
Mesa  Diretora.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  única
votação o Requerimento nº 02/2018, o qual foi aprovado (1h36min03s à 1h38min48s).
Solicita ao Vereador Thomaz, Segundo Secretário da Mesa, que proceda à leitura do
Requerimento  nº  03/2018,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor
competente, encaminhe, para esta Casa de Leis, informações sobre o último concurso
público do Município, se foram preenchidas todas as vagas e, em caso negativo, quais
as justificativas para o não preenchimento das vagas. Em discussão o requerimento.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº  03/2018,  o  qual  foi
aprovado (1h39min42s à  1h41min40s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz que proceda à
leitura  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.  VEREADORA  JANAYNA  requer  vistas  ao  PLE  nº  99/2017.
PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  da  Vereadora  Janayna,  o  qual  foi
acatado  (1h41min52s  à  1h48min40s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  nº  01/2018,  que  indica  a
restruturação dos veículos de atendimento de emergência na Secretaria de Saúde, bem
como os veículos da Secretaria de Obras: 1) Na Secretaria de Saúde, especificamente
as  ambulâncias  e  outros  veículos  que  possam  ser  usados  para  a  finalidade  de
atendimentos pré-hospitalares e na remoção de pessoas que sejam encaminhadas aos
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municípios  vizinhos,  conforme  suas  necessidades  em  questões  de  saúde;  2)  Na
Secretaria  de  Obras,  que  seja  realizado  um levantamento  de  todos  os  maquinários
necessários,  para  que  possam  atender  as  demandas  municipais,  conforme  diversas
solicitações de munícipes. Sugerimos que caso não possua orçamento para a aquisição
de todos os maquinários necessários, que se faça um estudo de uma possível aquisição
dos  referidos  maquinários  por  meio  de  um empréstimo;  Indicação  nº  02/2018,  que
indica  1)  Manutenção  da  Estrada  1°  de  Julho,  tais  melhorias  são  no  sentido  do
escoamento  e  drenagem  principalmente  dos  morros,  bem  como  a  implantação  de
saibro em pontos que foram danificados pelas chuvas; 2) Realinhamento dos postes de
rede elétrica da localidade 1º de Julho, tendo em vista que uma considerada parte da
rede elétrica passa por áreas particulares; 3) Extensão da linha de transporte coletivo
urbano  até  o  ponto  final  da  citada  estrada;  e  da  Indicação  nº  03/2018,  que  indica
melhorias essenciais  ao Pronto Atendimento de Itapoá,  tais  como: 1) Construção de
muros nas extremidades do terreno; 2) Construção de calçadas na entrada e laterais,
com  lajotas  sextavadas  e/ou  paver  e  organização  com  sinalização  da  área  de
estacionamento;  3)  Divisas  com muretas  das  áreas  de  acessos  aos  locais  públicos,
restritos  para emergências;  4) Local  específico para entrada e saída de ambulâncias
pela via lateral (Rua Camurupim); 5) Local para lavação e assepsia das ambulâncias
com sistema de drenagem e local apropriado e específico de escoamento da água; 6)
Construção de acessos emergenciais ao heliponto, sinalização noturna , instalação de
uma  biruta  (manga  de  vento)  e  manutenção  da  área  de  segurança  para  pouso;  7)
Construção e ampliação de área coberta da entrada principal, bem como na entrada de
emergência;  8)  Construção  de  rampas  no  entrada  principal  (acessibilidade)  e
emergência; 9) Instalação de lixeiras externas; 10) Jardinagem e arborização na área
externa  do  PA;  11)  Contratação  de  segurança  (1h49min18s  à  1h55min48s).  5.
ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JEFERSON (1h56min12s à 2h13min59s).
VEREADOR  GERALDO (2h14min12s  à  2h20min07s).  VEREADOR  JOAREZ
(2h20min26s  à  2h29min22s).  VEREADORA  JANAYNA (2h29min59s  à
2h34min28s).  VEREADOR  STOKLOSA (2h34min57s  à  2h40min37s).  6.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 21h37min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelo Presidente, Segundo Secretário e pela Secretária  ad hoc,
designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 05 de fevereiro
de 2018.                                                                                         
                  José Antonio Stoklosa                                  Thomaz Willian Palma Sohn
                            Presidente                                                   Segundo 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
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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