ATA Nº 40/2018 DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 03 DE SETEMBRO DE 2018.
Aos três dias do mês de setembro de 2018, às 19h06min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 27ª 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. 39/2018, a qual foi aprovada (5min40s à 5min53s). Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura das correspondências (5min54s à 10min11s). 2.
ENTRADA NA CASA: VEREADOR OSNI solicita dispensa da leitura do Projeto de Lei
nº. 64/2018. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Osni, o
qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa do Projeto
de Lei nº. 61/2018, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com
transtorno do espectro autista, através de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal e
dá outras providências. Após distribui o projeto às Comissões Permanentes em regime
ordinário (10min18s à 11min16s). 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao
Vereador Thomaz que proceda a leitura do Requerimento nº. 47/2018, que requer, na
forma regimental, e depois de ouvir o Plenário que o Poder Executivo, através do
setor competente, encaminhe, para esta Casa de Leis, informações sobre a mudanças
do transporte coletivo urbano e escolar. Tais informações são no sentido de
itinerário,horários,isenção para idosos e deficientes físicos, acesso para portadores de
necessidades especiais, diferenciação do transporte coletivo do escolar, quantidade da
frota, ano de fabricação dos veículos, tempo de concessão entre o município e a
empresa, valores da concessão, cronograma e plano de substituição e aumento da
frota. Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o
Requerimento nº. 47/2018, o qual foi aprovado (11min20s à 20min21s). VEREADOR
STOKLOSA solicita Moção de aplauso à Polícia Civil e Moção de aplauso ao
Sargento Veiga e ao Sargenti Edi. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento de Moção de aplauso à polícia Civil, o qual foi aprovado. Coloca em
deliberação o requerimento de Moção de aplauso ao Sargento Veiga e ao Sargento Edi,
o qual foi aprovado (20min37s à 22min30s). VEREADOR THOMAZ solicita
requerimento com relação à iluminação do Rosa dos Ventos e requerimento acerca de
estudos para construção de lombadas no Pontal. PRESIDENTE informa que estes
requerimentos devem ser protocolados na Casa para entrar na pauta da próxima
reunião ordinária (22min31s à 24min59s). 4. INDICAÇÃO: Solicita ao Vereador
Thomaz que proceda a leitura da Indicação nº. 113/2018, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do órgão competente, seja realizado a manutenção da
Rua 2330, neste município; Indicação nº. 114/2018, que, indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do órgão competente, seja realizado o ensaibramento da Rua
Rouxinol, entre as ruas 1990 e 2020, neste município e Indicação nº. 115/2018, que
indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
implantação de 2 (duas) lombadas na rua 1.980, localizada no Balneário Palmeiras
(25min10s à 27min05s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JEFERSON
(27min20s à 43min55s). VEREADORA JANAYNA (44min18s à 47min30s).
VEREADOR GERALDO (48min10s à 49min02s). VEREADOR STOKLOSA
(49min10 à 54min40s). 5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a
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tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente
Reunião Ordinária, às 19h56min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e pela
Secretária ad hoc, designada para o ato, Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo
Itapoá, 03 de setembro de 2018.
José Antonio Stoklosa
Presidente

Thomaz Willian P. Sohn
Secretário
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