ATA Nº 09/2018 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 05 DE MARÇO DE 2018.
Aos doze dias do mês de março de 2018, às 19h02min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 5ª 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 08/2018, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador
Thomaz (2min35s à 2min57s). Tendo em vista que o cargo de Primeiro Secretário encontrase vago, questiona se algum vereador pretende candidatar-se ao cargo. Como não houve
nenhum interessado, nomeia como Secretário ad hoc o Vereador Jonecir. Solicita ao
Vereador Jonecir que proceda à leitura das correspondências (3min à 26min27s). 2.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura
do Requerimento nº 11/2018, que requer uma cópia do contrato firmado entre a
empresa Itapoá Saneamento com o município de Itapoá. Em única discussão o
Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 11/2018,
o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (22min35s à 33min47s).
Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº 12/2018, que
requer que o Poder Executivo, através do setor competente, informe à esta Casa de
Leis: 1- Quantas horas máquinas foram trabalhadas pela retroescavadeira e trator/pneu
da Secretaria de Agricultura e Pesca, para benefício de agricultores a partir de 03 de
junho 2015, em conformidade com a Lei Municipal nº 583/2015. 2- Qual o nome e
endereço de cada agricultor já beneficiado pelo Programa Nossa Agricultura, e o nome
e endereço dos agricultores que ainda se encontram na fila de espera? 3- Quantas
horas máquinas cada um dos beneficiários utilizaram e quantas horas cada um tem em
haver? 4- Quanto foi arrecadado em litros de diesel de contrapartida pelos
agricultores? Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única
votação o Requerimento nº 12/2018, o qual foi aprovado , com ausência do Vereador
Thomaz (33min57s à 36min16s). VEREADORA JANAYNA requer dispensa da
leitura do PLO nº 46/2017. PRESIDENTE em deliberação o requerimento da
Vereadora Janayna, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à
leitura da ementa do Projeto de Lei nº 46/2017, que altera a Lei Municipal nº
158/2007 e institui o Conselho Municipal de Política de Segurança Pública de Itapoa –
CONSEPI e Fundo Municipal de Segurança Pública, estabelece competências,
princípios e diretrizes para o seu funcionamento, e dá outras providências. Em
segunda discussão o Projeto de Lei. Encerrada a discussão. Em segunda votação o
Projeto de Lei nº 46/2017, o qual foi rejeitado, com quatro votos contrários, três votos
favoráveis e ausência do Vereador Thomaz. VEREADOR JEFERSON solicita que
conste em ata que na reunião ordinária passada o referido projeto de lei foi aprovado
por unanimidade em sua primeira votação (36min19s à 58min28s). VEREADOR
CALDEIRA solicita dispensa da leitura do PLO nº 08/2018. PRESIDENTE em
deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, o qual foi aprovado. Solicita ao
Vereador Jonecir que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº 08/2018, que
institui o Prêmio “Mulher Destaque”de Itapoá. Em segunda discussão o Projeto de
Lei. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº 08/2018, o qual
foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (58min34s à 1h00min09s). 3.
Ata n° 09/2018 – 12 de março de 2018.

INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura da
Indicação nº 15/2018, que indica a pavimentação da Rua da Graça, localizada no
Bairro Samambaial (Gleba II); Indicação nº 16/2018, que indica a pavimentação da
Rua do Peixe, localizada no Bairro Samambaial (Gleba II); Indicação nº 17/2018, que
indica a pavimentação da Rua João Horácio Vieira, Rua João Jorge de Souza, Rua
Perpétuo Socorro, Rua Maria de Lourdes Sanches, Rua Itaiópolis e a Rua Theodoro
Klaumann, ambas interligadas com a Avenida Brasil, Rua João Horácio Vieira e João
Batista Velen; Indicação nº 18/2018, que indica a pavimentação da Rua Walter
Crisanto, localizada do Bairro Samambaial (Gleba II); Indicação nº 19/2018, que
indica a pavimentação da Avenida das Margaridas, localizada no Balneário Nossa
Senhora Aparecida; Indicação nº 20/2018, que indica a pavimentação da Rua Joaquim
Peres (alça viária do Samambaial), interligando a Avenida José da Silva Pacheco com
a Rua Walter Crisanto; Indicação nº 21/2018, que indica a revitalização da Avenida
Saí Mirim (Estrada Cornelsen), iniciando na Avenida Dom Henrique II, contando
1.500 metros sentido Paraná; Indicação nº 22/2018, que indica a contratação de uma
empresa especializada em elaboração de projetos de construção de molhe na foz do
Rio Saí Mirim; Indicação nº 23/2018, que indica a revitalização de toda a extensão da
Avenida Celso Ramos, localizada no Bairro Itapema do Norte ; Indicação nº 24/2018,
que indica a pavimentação da Rua Vasco Nunes Balboa, localizada na Barra do Saí; e
da Indicação nº 25/2018, que indica a manutenção da Rua Maria Nuciata Bruculi Big,
no bairro São José II (1h00min12s à 1h10min12s). 4. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR JOAREZ (1h10min38s à 1h21min33s). VEREADOR JEFERSON
(1h21min45s à 1h32min05s). VEREADOR CALDEIRA (1h32min16s à
1h44min09s).
VEREADOR
STOKLOSA
(1h44min56s
à
1h52min31s).
VEREADORA JANAYNA (1h52min46s à 2h01min34s). 5. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h02min, 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, 12 de março de 2018.
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