ATA Nº 11/2018 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 26 DE MARÇO DE 2018.
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2018, às 19h09min, sob a Presidência de sua
Vice-Presidente, a Vereadora Janayna Gomes Silvino, realizou-se a 7ª Reunião Ordinária do
2º ano Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. A Senhora Presidente
declarou abertos os trabalhos, após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária nº 10/2018. VEREADOR THOMAZ requer
seja feita a leitura da citada ata. PRESIDENTE tendo em vista que o cargo de Primeiro
Secretário encontra-se 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 da Ata Ordinária nº 10/2018.
VEREADOR THOMAZ solicita o sobrestamento da referida ata, para modificação do
texto, conforme por ele requerido na última reunião. PRESIDENTE em deliberação o
requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Stoklosa
(7min08s à 17min39s). Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura das
correspondências (17min45s à 48min34s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR
THOMAZ solicita dispensa da leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na
Casa. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Stoklosa. Solicita ao Vereador Jonecir que
proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº 18/2018, que a utoriza o Poder
Executivo Municipal proceder a alienação de bens móveis inservíveis, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 19/2018, que altera a Lei Municipal nº 155/2007, que
institui a Semana Municipal de Prevenção às drogas; e do Projeto de Lei
Complementar nº 04/2018, que altera a Lei Municipal nº 155, de 09 de janeiro de
2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Poder
Executivo do Município de Itapoá. Após, distribui às Comissões Permanentes o PLE
nº 19/2018, em regime ordinário, e o PLO nº 18/2018 e PLC nº 04/2018, em regime de
urgência, após deliberação pelo Plenário, com ausência do Vereador Stoklosa
(48min36s à 52min41s). 3. ORDEM DO DIA: VEREADOR THOMAZ solicita
dispensa da leitura do PLO nº 04/2018. PRESIDENTE em deliberação o
requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Stoklosa. Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura da ementa do P rojeto de
Lei nº 04/2018, que altera a Lei Municipal n° 723, de 18 de setembro de 2017, que
ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Itapoá no
Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA. Em única discussão o
Projeto de Lei. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 04/2018,
o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Stoklosa (52min51s à 54min34s).
Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº 15/2018, que
requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Hercílio Souza. Em
única discussão o Requerimento. VEREADOR THOMAZ questiona o Procurador
Jurídico sobre algumas situações envolvendo o citado requerimento. PRESIDENTE
sinaliza que o propositor do requerimento não está presente na reunião. VEREADOR
THOMAZ tendo em vista a ausência do Vereador Stoklosa, requer o sobrestamento
do Requerimento nº 15/2018. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador Thomaz, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Stoklosa. Determina
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o sobrestamento do Requerimento nº 15/2018 (54min36s à 1h00min43s). Solicita ao
Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº 16/2018, que requer
informações sobre as diárias pagas aos membros dos conselhos municipais de Itapoá .
Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o
Requerimento nº 16/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Stoklosa
(1h00min47s à 1h07min17s). VEREADOR STOKLOSA assume a Presidência.
PRESIDENTE solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº
17/2018, que requer informação sobre o que já foi cumprido do TAC referente à Ação
Civil Pública nº 126.04.013530-0. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão. Em única votação o Requerimento nº 17/2018, o qual foi aprovado
(1h07min50s à 1h11min33s). Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do
Requerimento nº 18/2018, que dispõe sobre o pedido de afastamento temporário do
vereador Joarez Antônio Santin, por motivos pessoais e pelo prazo de 3 meses. Em
única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o
Requerimento nº 18/2018, o qual foi aprovado (1h11min34s à 1h14min34s). Antes de
dar sequência na pauta, solicita a prorrogação do horário da reunião, o que foi acatado
pelo Plenário. Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº
19/2018, que requer a alteração no Regime de Tramitação de Urgência para Regime de
Tramitação em Urgência Especial, dos Projetos de Lei Complementar nº 02 e 03/2018,
com observância do art. 123, parágrafo 3º, inciso VII, art. 145, parágrafo 2º, e do art.
148 todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá. Em única discussão
o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº
19/2018, o qual foi aprovado, com quatro votos favoráveis, quatro votos contrários e o
voto favorável do Presidente (1h14min44s à 1h48min16s). VEREADOR CALDEIRA
solicita a inversão da pauta, para que seja deliberada a Moção de Pesar nº 01/2018.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, o qual foi
acatado. Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura da Moção de Pesar nº
01/2018, que manifesta pesar pelo falecimento de Telmo José Armanini. Em única
discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção de Pesar nº
01/2018, a qual foi aprovada (1h48min16s à 1h57min09s). ANA APARECIDA
ARMANINI (1h58min09s à 2h04min16s). PRESIDENTE suspende a reunião. Reabre
a reunião (2h04min50s à 2h24min06s). VEREADOR JONECIR solicita a
prorrogação do horário da presente reunião ordinária. PRESIDENTE em deliberação
o requerimento do Vereador Jonecir, o qual foi acatado. Questiona se os membros das
Comissões Permanentes manifestarão seus pareceres aos Projetos de Lei
Complementar nº 02 e 03/2018. VEREADOR THOMAZ sinaliza que a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final não dará seu parecer ao citado projeto de lei por
não haver tempo hábil para que o projeto seja discutido, citando o § 3º, do art. 148, do
Regimento Interno: “§ 3° Caso não seja possível obter-se de imediata o Parecer
conjunto das Comissões competentes, o Projeto passará a tramitar no Regime de
Urgência Simples.”. PRESIDENTE tendo em vista que as demais Comissões também
não manifestarão seus pareceres nesta data, com base no art. 78 do Regimento Interno,
que dispõe que “Art. 78. Somente serão dispensados os Pareceres das Comissões, por
deliberação do Plenário, mediante Requerimento escrito de Vereador ou solicitação
do Presidente da Câmara por despacho nos autos, quando se tratar se Proposição
colocada em Regime de Urgência Especial, na forma do art. 148, ou em Regime de
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Urgência Simples, na forma do art. 149 e seu parágrafo único. ”, coloca em
deliberação do Plenário a dispensa dos pareceres das Comissões com relação aos PLC
nº 02 e 03/2018. Diante de quatro votos favoráveis e quatro votos contrários, a
dispensa dos pareceres das Comissões com relação aos PLC nº. 02 e 03/2018 é
aprovada, com o voto favorável do Presidente. Solicita que o Vereador Jonecir
proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, que altera a Lei
Complementar Municipal nº 008, de 31 de março de 2004, que cria a nova estrutura
administrativa no Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. VEREADOR
THOMAZ diante desta situação, se retira do Plenário. Requer que conste em ata que a
presente reunião iniciou com atraso de 9min57s9, bem como com atraso do
Presidente. VEREADORA JANAYNA requer a dispensa da leitura do PLC nº
02/2018. PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual
foi acatado, com abstenção do Vereador Thomaz. Solicita que o Vereador Jonecir
proceda à leitura somente da ementa do PLC nº 02/2018. Em única discussão o
referido projeto de lei. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei
Complementar nº 02/2018, o qual foi aprovado, com três votos contrários e abstenção
do Vereador Thomaz. VEREADOR JOAREZ afirma que ocorreu o descumprimento
do Regimento Interno da Casa, impossibilitando a discussão do projeto de lei pelas
Comissões Permanentes acerca de sua legalidade. PRESIDENTE afirma que o
Regimento Interno está sendo seguido, conforme o artigo que foi citado (2h24min10s
à 2h37min27s). Solicita que o Vereador Jonecir proceda à leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 03/2018, que altera a Lei Complementar Municipal nº 008, de 31 de
março de 2004, que cria a nova estrutura administrativa no Poder Executivo
Municipal, e dá outras providências. Em única discussão o referido projeto de lei.
VEREADOR JEFERSON afirma que gostaria que tivesse uma discussão técnica do
citado projeto de lei nas Comissões Permanentes. PRESIDENTE encerrada a
discussão. Em única votação o Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, o qual foi
aprovado, com três votos contrários e abstenção do Vereador Thomaz (2h37min28s à
2h52min15s). Solicita que o Vereador Jonecir proceda à leitura do Requerimento nº
20/2018, que requer a alteração no Regime de Tramitação de Urgência para Regime de
Tramitação em Urgência Especial, dos Projetos de Lei Ordinários nº 03 e 13/2018.
VEREADOR GERALDO requer a retirada do citado Requerimento, bem como do
Requerimento nº 24/2018. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador
Geraldo, o qual foi acatado, com abstenção do Vereador Thomaz (2h52min26s à
2h53min31s). Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº
21/2018, que requer informações a respeito do andamento das obras das escolas João
Monteiro Cabral, no bairro Pontal do Norte, e Alberto Speck, no bairro Saí Mirim, no
que se refere principalmente às etapas de entrega das obras, se há atraso e, se sim, as
razões deste. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única
votação o Requerimento nº 21/2018, o qual foi aprovado, com um voto contrário e
abstenção do Vereador Thomaz (2h53min33s à 2h56min33s). Solicita que a Vereadora
Janayna tome acento junto à cadeira do Presidente. VEREADOR STOKLOSA requer
o sobrestamento do Requerimento nº 22/2018, tendo em vista que estão faltando três
assinaturas digitais no citado documento. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento do Vereador Stoklosa, o qual foi acatado, com três votos contrários e
abstenção do Vereador Thomaz (2h56min44s à 2h59min44s). VEREADOR
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STOKLOSA reassume a cadeira do Presidente. PRESIDENTE solicita ao Vereador
Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº 23/2018, que requer a concessão de
Título de Cidadão Honorário ao senhor Osvaldo José Westephal. Em única discussão o
Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 23/2018,
o qual foi aprovado, com abstenção do Vereador Thomaz (2h59min59s à 3h01min23s).
4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura
da Indicação nº 32/2018, que indica a colocação de uma boca de lobo na esquina da
Rua 290 com a Rua Marechal Floriano, no Bairro Barra do Saí, Itapoá/SC; Indicação
nº 33/2018, que indica a devida manutenção da Rua Manuel Ribas, entre a Rua 370 até
a Rua 400, na Barra do Saí, Itapoá/SC; Indicação nº 34/2018, que indica a colocação
de uma lombada na Rua 1000, entre o número 1020 e 1050; Indicação nº 35/2018, que
indica a contratação de empresa de segurança para atuar no Pronto Atendimento P.A.
24 Horas; Indicação nº 36/2018, que indica a manutenção e o patrolamento das ruas
Joana D’arc e 2700, bairro Pontal do Norte. Ainda, que seja feita a manutenção da
ponte que liga os bairros Figueira do Pontal e Jaca; Indicação nº 37/2018, que indica
providencie a manutenção das seguintes vias: 1) Rua Marcelo Ezébio de Souza, no
Bairro Samambaial; 2) Rua 1900 e rua 1870, no bairro Palmeiras; 3) Rua 2650, no
bairro Pontal do Norte; 4) Rua 240, no bairro Barra do Saí; 5) Rua 1980, no Bairro
Palmeiras; 6) Rua 1420, no bairro Itapoá; Indicação nº 38/2018, que indica o
ensaibramento da Rua Manoel F. da Luz (Estrada da Fazenda), no trecho
compreendido entre a ponte do Machado sobre o Rio Sai Mirim até a esquina da Rua
Luiz Egomar Olkoski; e da Indicação nº 39/2018, que indica a retirada das placas de
“proibido estacionar” localizadas em frente à lotérica (3h01min51s à 3h08min34s). 5.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 22h14min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e pela Secretária ad hoc,
designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 26 de março de
2018.
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