
ATA Nº 19/2018 DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 14 DE MAIO DE 2018.

Aos quatorze dias do mês de maio de 2018, às 19h08min, sob a Presidência do seu Titular,
o  Vereador José  Antonio  Stoklosa,  realizou-se  a 13ª  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  17/2018,  a  qual  foi  aprovada.  Em
discussão  a  Ata  Extraordinária  nº  18/2018,  a  qual  foi  aprovada  (7min30s  à  7min58s).
Solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (8min  à
17min10s). 2. ENTRADA NA CASA: Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
do Projeto de Lei Ordinária nº. 26/2018, que denomina via pública como “Rua Centenário”,
no município de Itapoá/SC e do Projeto de Decreto nº 01/2018, que dispõe sobre o pedido
de ausência do Vice-prefeito, por período superior a 15 dias, do município de Itapoá, nos
termos  do  Art.65  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá.  Após,  distribui  o  PLO  n°  26/2018  às
Comissões  Permanentes  em  regime  ordinário  e  o  PDL  n°01/2018  à  Comissão  de
Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  (17min20s  à  19min23s).  3.  ORDEM  DO  DIA:
VEREADOR JEFERSON solicita retirada do Projeto de Lei nº 99/2017, que dispõe
sobre  a  divulgação  da  escala  de  plantões  médicos  no  pronto  atendimento  24h,  no
âmbito  do  município  de  Itapoá/SC,  que  é  de  sua  autoria.  (19min25s  à  20min10s).
PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  Moção  nº
3/2018,  qual  aplaude  e  congratula  em  nome  da  senhora  Mariani  Burati  Ziembros,
todos  os  profissionais  de  enfermagem do  município  de  Itapoá/SC.  Em discussão  a
Moção.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Moção  nº  3/2018,  a  qual  foi
aprovada.  Convida  a  Senhora  Mariani  para  receber  a  Moção da  Vereadora  Janayna
(20min12s à 27min39s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da Moção
nº  4/2018,  que  apoia  a  Cooperativa  de  Transporte  e  logística  de  Itapoá  –
COOTRANLOG, para o recebimento da doação de um terreno para sua sede própria.
Em discussão a  Moção. Vereador  Caldeira  solicita  alteração do termo “doação” por
“cessão de uso”. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção nº 4/2018, a qual
foi  aprovada.  Convida  os  representantes  da  Cooperativa  para  receber  a  Moção  do
Vereador Caldeira (27min41s à 42min20s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda
à  leitura  da Moção nº  5/2018,  que  aplaude e  congratula  a  banda de  música  do  62º
Batalhão  de  Infantaria  –  BI  de  Joinville  SC.  Em  discussão  a  Moção.  Encerrada  a
discussão.  Em única  votação  a  Moção  nº  5/2018,  a  qual  foi  aprovada.  Convida  os
representantes da banda para receber a Moção (  42min22s à 53min10s).  Solicita  ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura da Moção nº 6/2018, que aplaude e congratula
a soldado Danieli  pelos relevantes serviços prestados a comunidade,  em especial  ao
salvamento de uma recém nascida. Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em
única votação a Moção nº 6/2018, a qual foi aprovada. Convida a soldado Danieli e os
militares  presentes  para  receber  a  moção  (53min14s  à  1h6min20s).  Solicita  ao
Vereador Thomaz que proceda a leitura do Requerimento nº 37/2018, que  requer, na
forma regimental, e depois de ouvir o Plenário que o Poder Executivo, através do setor
competente,  encaminhe informações  a  respeito  das  contestações feitas  praticamente por
todos os proprietários de áreas ou glebas, referente ao aumento excessivo do  IPTU  2018,
em  consequência da Lei Municipal nº 716/2017, que dispõe sobre a Planta de Valores e
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quais  medidas  serão  tomadas  para  que  seja  reparado  urgentemente  este  “acréscimo
desproporcional” que foram tributados, especificamente nas áreas urbanas do município de
Itapoá. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação
o Requerimento nº 37/2018, o qual foi aprovado  (1h6min22s à 1h12min36s). 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.  VEREADOR
THOMAZ solicita  dispensa  da  leitura  do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Thomaz,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Vereador  Thomaz que proceda à  leitura somente da ementa do PLO nº.21/2018 Em
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o projeto de lei nº.
21/2018,  o  qual  foi  aprovado  (1h12min37s  à  1h14min03s).  3.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda à  leitura  da  Indicação  nº
69/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie  a  manutenção e  limpeza das  valas  na localidade  do Pontal.  VEREADOR
THOMAZ solicita a retirada da indicação. PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz
que proceda à leitura da Indicação n° 70/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a pavimentação da Av. Mal. Floriano Peixoto,
localizada entre a Rua Paraná e a Av. Sai Mirim, no Balneário Diamantina e Indicação nº.
71/2018,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção das esquinas da rua Joaquim Leal Gomes entre as ruas 640 e
650,  localizadas  no  Bairro  Samambaial,  Itapoá/SC (1h14min04s  à  1h17min20s).  4.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR  EDSON (1h17min40s  à  1h21min53s).
VEREADOR  JEFERSON (1h22min  à  1h33min37s).  VEREADORA  JANAYNA
(1h33min50s à 1h42min52s). VEREADOR GERALDO (1h42min57s à 1h44min57s) 
VEREADOR STOKLOSA (1h45min13s à 1h50min55s).VEREADOR CALDEIRA
(1h51min39s  à  2h1min40s).5.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 21h04min, 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, 14 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
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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