ATA Nº 14/2018 DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 16 DE ABRIL DE 2018.
Aos dezesseis dias do mês de abril de 2018, às 19h02min, sob a Presidência de seu
Presidente, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 10ª 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 10/2018, a qual foi aprovada (1min21s à
1min36s). Em discussão a Ata Ordinária nº 11/2018. VEREADOR THOMAZ requer o
sobrestamento da citada ata. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador
Thomaz, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Ezequiel (1min37s à 2min21s). Em
discussão a Ata Ordinária nº 12/2018, a qual foi aprovada (2min23s à 2min34s). Em
discussão a Ata Ordinária nº 13/2018, a qual foi aprovada (2min35s à 2min49s). Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura das correspondências. Distribui o Relatório do
Tribunal de Contas referente ao parecer à prestação de contas do Poder Executivo relativas
ao exercício de 2016 para a Comissão de Orçamento e Finanças (2min54s à 36min06s). 2.
ENTRADA NA CASA: VEREADORA JANAYNA requer seja dado entrada na Casa
o Projeto de Lei nº 16/2018, que dispõe sobre a institucionalização do Polo de Apoio
presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil no município de Itapoá e dá
outras providencias, e o Projeto de Lei nº 22/2018, que autoriza o Executivo
Municipal, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, a celebrar convênio com o
INPH - Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias. PRESIDENTE em deliberação
o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado , com ausência do Vereador
Ezequiel. VEREADOR GERALDO solicita dispensa da leitura dos projetos que
estão dando entrada na Casa. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador Geraldo, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel. Solicita
ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº 12/2018,
que altera a Lei Municipal nº 116/2002, de 11 de outubro de 2002, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a conceder gratificação aos profissionais da saúde – PSF, e
dá outras providências; Projeto de Resolução nº 03/2018, que determina o horário de
funcionamento nas repartições da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC; Projeto de Lei
nº 16/2018, que dispõe sobre a institucionalização do Polo de Apoio presencial do
Sistema Universidade Aberta do Brasil no município de Itapoá e dá outras
providencias; e do Projeto de Lei nº 22/2018, que autoriza o Executivo Municipal, por
intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, a celebrar convênio com o INPH Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias. Após, distribui os quatro projetos às
Comissões Permanentes, sendo o PR nº 03/2018 em regime ordinário, e os PLO nº 12,
16 e 22/2018 em regime de urgência, após deliberação pelo Plenário (35min15s à
44min59s). 3. ORDEM DO DIA: VEREADORA JANAYNA requer seja incluído na
Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 16/2018. PRESIDENTE em deliberação o
requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Ezequiel (45min10s à 46min49s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
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. VEREADORA JANAYNA apresenta
relatório verbal de vistas ao PLC nº 04/2018. VEREADOR JEFERSON requer vistas
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ao PLC nº 04/2018. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador
Jeferson, o qual foi acatado, com ausência do Vereador Ezequiel (47min13s à
54min52s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
02/2018, que altera Lei Municipal n° 727, de 28 de setembro de 2017, que autoriza o
município de Itapoá a conceder subvenção social por meio de convênio visando firmar
parceria em prol da prestação de serviços assistenciais à saúde na unidade de Pronto
Atendimento 24 Horas do Município. Em única discussão o PLO nº 02/2018.
VEREADORA JANAYNA propõe uma emenda aditiva para adicionar as expressões
“e obrigatoriamente do Conselho Municipal de Saúde que autorizou o convênio ” no
artigo 1º do referido projeto de lei. PRESIDENTE em deliberação a Emenda
Legislativa nº 07/2018, proposta pela Vereadora Janayna, a qual foi aprovada , com
ausência do Vereador Ezequiel. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de
Lei nº 02/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (54min57s à
1h02min56s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de
Resolução nº 02/2018, que altera a Resolução n. 09/2014, que estabelece o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Itapoá/SC, e dá outras providências . Em única
discussão o PR nº 02/2018. Suspende a reunião. Após alguns minutos, reabre a
reunião. VEREADOR JEFERSON propõe uma emenda supressiva para suprimir o
artigo 2º do referido projeto de resolução. PRESIDENTE em deliberação a Emenda
Legislativa nº 08/2018, proposta pelo Vereador Jeferson, a qual foi aprovada , com
ausência do Vereador Ezequiel. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de
Resolução nº 02/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel
(1h02min58s à 1h37min15s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da
Moção nº 02/2018, que aplaude e congratula os policiais militares pelo êxito na prisão
e identificação de autores em uma ocorrência de um roubo no comércio local. Em
única discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção nº
02/2018, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Ezequiel (1h37min20s à
1h46min15s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Requerimento nº
30/2018, que requer que o Poder Executivo, através do Setor competente, encaminhe,
para esta Casa de Leis, cópia da licença da FATMA referente ao Gleba I e II . Em única
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº 30/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (1h49min05s à
1h51min25s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Requerimento nº
31/2018, que requer informações referentes a “não emissão” de Alvarás de Construção
nos balneários Itapoá, Princesa do Mar e Verdes Mares, devido a orientação do
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (antiga FATMA). Ainda, requer: cópia
de Auto de Infração Ambiental dos loteamentos embargados; cópia do e-mail
encaminhado pela Secretaria de Planejamento conforme está mencionado no Ofício Nº
930/2018 do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (antiga FATMA); cópia da
“Defesa Formalizada” pelos órgão responsáveis da Prefeitura referente à situação aos
embargos dos loteamentos Itapoá, Princesa do Mar e Verdes Mares. Em única
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº 31/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (1h51min27s à
2h04min18s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Requerimento nº
32/2018, que requer, conforme o art. 7º, da Lei nº 141/1998, e art. 4º, parágrafo único,
da Lei Estadual nº 8.542/92, o número da conta corrente, extrato de movimentação e
Ata n° 14/2018 – 16 de abril de 2018.

onde foram aplicado os recursos dessa conta. Em única discussão o requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 32/2018, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (2h04min26s à 2h06min52s).
VEREADORA JANAYNA requer que o Projeto de Lei nº 16/2018 tramite em regime
de urgência especial. PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora
Janayna, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel. Suspende a reunião
para que as Comissões Permanentes possam dar seus pareceres ao PLO nº 16/2018.
Após alguns minutos, reabre a reunião. VEREADOR CALDEIRA solicita dispensa
da leitura do PLO nº 16/2018. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do
Vereador Caldeira, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel. Solicita
ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº 16/2018,
que dispõe sobre a institucionalização do Polo de Apoio presencial do Sistema
Universidade Aberta do Brasil no município de Itapoá e dá outras providências. Em
única discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de
Lei nº 16/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (2h07min05s
à 2h40min34s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei
nº 21/2018, que institui no município de Itapoá a "Semana Municipal de
Conscientização do Autismo", criando o "Dia Municipal do Autista" e dá outras
providências. Em primeira discussão o PLO nº 21/2018. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o Projeto de Lei nº 21/2018, o qual foi aprovado , com ausência do
Vereador Ezequiel (2h40min35s à 2h46min48s). 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da Indicação nº 53/2018, que
indica a limpeza e roçada nos pontos de ônibus na SC-415 e na Estrada José Alves;
Indicação nº 54/2018, que indica a roçada e a limpeza das canaletas e caixa de
captação (bocas de lobo), entre o Corpo de Bombeiros até a Brasmar; Indicação nº
55/2018, que indica a limpeza da vala no início da SC-416, localizada na comunidade
da Vila Guilherme; Indicação nº 56/2018, que indica a limpeza das valas no Bairro
Pontal do Norte; Indicação nº 57/2018, que indica a implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Avenida das Nações, 405, Itapoá – Centro, próximo à Creche
Municipal Mundo Encantado, e também na Rua México, na altura da entrada da
Escola de Ensino Fundamental Frei Valentim e do Centro Municipal de Educação
Infantil Primeiros Passos; Indicação nº 58/2018, que indica a colocação de uma placa
de identificação na sede da Secretaria de Meio Ambiente; Indicação nº 59/2018, que
indica o ensaibramento da Rua 1450, em toda sua extensão; Indicação nº 60/2018, que
indica o ensaibramento, nivelamento e sistema de drenagem pluvial adequado na Rua
Paulina Teodoro da Silva, em toda sua extensão, circunscrita na localidade Saí Mirim;
e da Indicação nº 61/2018, que indica a manutenção da Rua Calos Drummond de
Andrade, em toda sua extensão (2h46min49s à 2h55min21s). 5. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 22h07min, 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, 16 de abril de 2018.
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