
ATA Nº 28/2018 DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 02 DE JULHO DE 2018.

Aos dois dias do mês de julho de 2018, às 19h02min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 20ª Reunião Ordinária do 2º ano Legislativo
da  8ª  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá.  O  Presidente  declarou  abertos  os
trabalhos, após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE em
discussão a Ata Ordinária nº 27/2018, a qual foi aprovada (6min12s à 6min30s). Solicita ao
Vereador  Thomaz que proceda à leitura das correspondências (6min31s à 10min25s  ).  2.
ENTRADA NA CASA: VEREADOR OSNI solicita dispensa da leitura dos projetos que
estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do
Vereador Osni, o qual foi aprovado (10min40s à 11min03s). Solicita ao Vereador Thomaz
que proceda à  leitura  da ementa do Projeto de Lei  nº.  36/2018,  que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  a  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulação  parcial  de
dotação;  Projeto  de  Lei  nº.  41/2018,  que  institui  no  município  de  Itapoá,  o  programa
resgatando a história  dos  bairros  e  dá  outras  providências  e  do  do Projeto de Lei  nº.
42/2018, que institui como Agosto Laranja, a terceira semana do mês de agosto e o insere
no calendário oficial de eventos no município de Itapoá e dá outras providências. Coloca
em deliberação a solicitação de regime de urgência do PLO 36/2018, o qual foi aprovado.
Distribui o Projeto de Lei nº. 36/2018 às Comissões Permanentes em regime de urgência.
Distribui  o  Projeto  nº.  41/2018 e o Projeto nº.  42/2018 às  Comissões  Permanentes  em
regime ordinário (11min05s à 12min16s). 2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita
ao  Vereador  Thomaz que  proceda a  leitura  da  Moção  de  nº.  8/2018,  que  manifesta
pesar  pelo falecimento de Anévio Paese.  Em única discussão a  moção.  Encerrada a
discussão.  Em única  votação  a  Moção  nº.  8/2018,  a  qual  foi  aprovada.  Convida  a
família para receber a homenagem das mãos do Vereador Geraldo. TITIO PAESE faz
o uso da tribuna (12min25s à 33min16s). PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz
que  proceda  a  leitura  da  Moção  nº.  11/2018,  que  aplaude  e  congratula  os  atletas
itapoaenses que representaram o município de Itapoá/SC, no campeonato estadual da
3ª  idade.  Em única discussão  a  moção.  Encerrada a  discussão.  Em única votação a
Moção nº. 11/2018, a qual foi aprovada. Convida os atletas para receber a homenagem
(33min18s à 54min01s).  Sobresta  a  Moção nº.  12/2018, que aplaude e congratula  o
efetivo da polícia militar de Itapoá, Santa Catarina (54min10s à 55min41s). Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda a leitura do projeto de lei Ordinária nº. 34/2018, que
denomina via  pública  como “Travessa  Deolinda  Tereza  da  Silva”,  no  município  de
Itapoá/SC.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda
votação  o  PLO  n°.  34/2018,  o  qual  foi  aprovado  (55min44s  á  57min12s).  3.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da
Indicação nº. 101/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie o ensaibramento  de  toda  a  extensão da  Rua Tatu  Bola,  na
localidade  do  Jaguaruna  (57min15s  à  58min06s).  4.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR  JEFERSON (58min15s  à  1h07min09s).  VEREADOR  STOKLOSA
(1h07min18s à 1h17min53s). VEREADOR GERALDO (1h18min13s à 1h24min43s).
VEREADOR  CALDEIRA (1h25min00s  à  1h36min46s).VEREADOR  THOMAZ
(1h38min41s  à  1h56min10s).  VEREADORA  JANAYNA  (1h56min19s  à
2h06min25s).  5.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,
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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, 02 de
julho 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
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