
ATA Nº 17/2018 DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 07 DE MAIO DE 2018.

Aos sete  dias  do mês de maio de 2018, às 19h04min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 12ª 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 Extraordinária nº 15/2018, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador
Ezequiel  e  do Vereador  Geraldo.  Em discussão  a  Ata  Ordinária  nº  16/2018,  a  qual  foi
aprovada, com ausência do Vereador Ezequiel e do Vereador Geraldo (4min13s à 4min48s).
Solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (4min50s  à
13min09s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR OSNI solicita dispensa da leitura das
proposições  que  estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Osni,  o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Thomaz que
proceda à leitura somente da Ementa do Projeto de Lei Complementar nº 06/2018, que
Altera a lei Complementar Municipal nº 018, de 28 de dezembro de 2007, que cria o cargo
de agente comunitário de saúde, de provimento temporário e sujeito a regime estatutário
especial e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 12/2018, que institui a
contribuição de melhoria e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 14/2018, que dispõe
sobre as condutas a serem observadas com relação aos cemitérios no município de Itapoá e
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 17/2018, que autoriza o município de Itapoá a
conceder subvenção social por meio de convênio com a instituição Bethesda – Hospital
Betesda e  do Projeto de Lei  nº.  23/2018,  que denomina via  pública como “Rua Bento
Fideles  Ferreira”,  no  município  de  Itapoá/SC.  Coloca  em  deliberação  a  solicitação  de
regime de urgência do Projeto de Lei Complementar 6/2018, Projeto de Lei Complementar
12/2018, Projete de Lei 14/2018 e Projeto de Lei 17/2018, os quais foram acatados com
ausência  do  Vereador  Ezequiel  e  Vereador  Geraldo.  Após,  distribui  o  Projeto  de  Lei
Complementar 6/2018, Projeto de Lei Complementar 12/2018, Projete de Lei 14/2018 e
Projeto de  Lei  17/2018 às  Comissões  Permanentes  em regime de urgência.  Distribui  o
Projeto  de  Lei  23/2018  às  Comissões  Permanentes  em  regime  ordinário  (13min12s  à
17min24s).  3.  ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita  à  Vereadora  Janayna  que
assuma  a  presidência.  VEREADOR  STOKLOSA solicita  moção  de  aplauso  à
soldado Danieli  pelo atendimento da ocorrência  de um bebê engasgado com leite  e
salvou o bebê.   PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento de Moção do
Vereador  Stoklosa,  o  qual  foi  aprovado  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel  e  do
Vereador Geraldo (17min28s à .18min59s). VEREADOR CALDEIRA solicita moção
de apoio à Coperativa de transporte de Itapoá. PRESIDENTE coloca em deliberação
o requerimento de Moção do Vereador Caldeira, o qual foi aprovado com ausência do
Vereador  Ezequiel  e  do  Vereador  Geraldo  (19min  à  19min30s).  Vereador  Stoklosa
assume  a  presidência  (19min31s).  VEREADORA  JANAYNA solicita  moção  de
aplauso  à  auxiliar  de enfermagem Mariani  Burati  Ziembros.  PRESIDENTE coloca
em deliberação o requerimento de Moção da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado
com  ausência  do  Vereador  Ezequiel  e  do  Vereador  Geraldo  (19min  32  à
20min50s).Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Resolução
nº 1/2018, que cria no Poder legislativo do município de Itapoá/SC o “Espaço tribuna
popular”,  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  o  Projeto  de  Resolução.
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Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Resolução nº 1/2018, o qual foi
aprovado  com ausência  do  Vereador  Ezequiel  e  do  Vereador  Geraldo  (22min57s  à
25min54s).  Solicita  ao Vereador  Thomaz que proceda a  leitura  do Requerimento nº
36/2018, que o Vereador que este subscreve requer, na forma regimental e, depois de
ouvido o Plenário, que o Poder legislativo conceda uma Moção de aplauso para Banda
de Música do 62º BI. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em
única  votação  o  Requerimento  nº  36/2018,  o  qual  foi  aprovado  com  ausência  do
Vereador Ezequiel e do Vereador Geraldo (25min55s à 26min57s).  3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda à  leitura  da  Indicação  nº
62/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Beira Mar V, na
altura do cruzamento com a Rua 2760, próximo ao posto de saúde, no Bairro Pontal do
Norte; Indicação n° 63/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção e o manilhamento da Rua Aguapemi, esquina com a
Rua 2540, no Bairro Pontal do Norte; Indicação nº 64/2018, que Indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da ponte e da placa
de sinalização do Rio Pequeno,  localizado no Bairro no Pontal  do Norte;  Indicação nº
65/2018,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie o ensaibramento em toda extensão da rua 1600; Indicação 66/2018, que Indica
ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação
asfáltica e a drenagem de águas pluviais nas seguintes vias:  1º - Rua Nossa Senhora do
Perpétuo  Socorro;  2º  -  Rua  Maria  de  Lurdes  Sanches;  3º  –  Rua  Dionizio  Antônio
Chiumento; e 4º – Continuação da Av. João Horácio Vieira; Indicação 67/2018, que indica
ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
ensaibramento,  em toda  extensão  da  Rua  590,  circunscrita  na  localidade  do  Balneário
Rainha e Indicação nº 68/2018, que Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do
setor competente, providencie o ensaibramento, em toda extensão da Rua 590, circunscrita
na  localidade  do  Balneário  Rainha (26min58s  à  32min05s).  4.  ESPAÇO
REGIMENTAL:  VEREADOR JEFERSON (32min17s à 49min46s).  VEREADOR
STOKLOSA (50min06s  à  57min16s).  VEREADOR  CALDEIRA (57min38s  à
1h05min56s).  VEREADOR THOMAZ (1h06min13s à 1h13min54s)  VEREADORA
JANAYNA (1h14min10s  à  1h18min20s).  5.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h19min, 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,  Fernanda Luzia
Gutoski Duarte Figueredo  Itapoá, 7 de maio de 2018.
                                                                                      
                  José Antonio Stoklosa                                      Janayna Gomes Silvino
                            Presidente                                                      Vice-Presidente
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]

 
Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo

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
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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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