ATA Nº 42/2018 DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 17 DE SETEMBRO DE 2018.
Aos dezessete dias do mês de setembro de 2018, às 19h04min, sob a Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 28ª 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. 41/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador
Thomaz (6min58s à 7min12s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura das
correspondências (7min13s à 13min20s). 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 (13min35s à
14min08s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei
Complementar nº. 17/2018, que dispõe sobre o sistema de conversão florestal (SIMFLOR)
e dá outras providências; da ementa do Projeto de Lei nº. 55/2018, que oficializa a gincana
esportiva, de lazer e cultural de Itapoá/SC, em comemoração ao aniversário do município,
dispondo sobre as normas e procedimentos para sua realização e dá outras providências; da
ementa do Projeto de Lei nº. 59/2018, que autoriza o Poder Executivo municipal a abrir
créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação; Projeto de Lei nº.
60/2018, que autoriza o Poder Executivo municipal a abrir créditos adicionais
suplementares por anulação parcial de dotação; da ementa Projeto de Lei nº. 62/2018, que
autoriza o Poder Executivo municipal a abrir crédito adicional especial proveniente de
anulação parcial de dotação e da ementa do Projeto de Lei nº. 65/2018, que denomina via
pública como Travessa General Osório”, no município de Itapoá/SC (14min09s à
15min35s). Coloca em deliberação o regime de urgência do PLO nº. 59/2018, o qual foi
aprovado com votos contrários dos Vereadores Jeferson, Caldeira e Joarez e ausência do
Vereador Thomaz (15min37s à 15min54s). Coloca em deliberação o regime de urgência do
PLO nº. 60/2018, o qual foi aprovado com votos contrários dos Vereadores Jeferson,
Caldeira e Joarez e ausência do Vereador Thomaz (15mn55s à 16min35s). Coloca em
deliberação o regime de urgência do PLO nº. 62/2018, o qual foi aprovado com votos
contrários dos Vereadores Jeferson, Caldeira e Joarez e ausência do Vereador Thomaz
(16min37s à 17min24s). Após distribui o PLO nº. 59/2018, PLO nº. 60/2018 e PLO nº.
62/2018 às Comissões Permanentes em regime de urgência e o PLO nº. 65/2018, PLO nº.
55/2018 e o PLC nº. 17/2018 às Comissões Permanentes em regime ordinário (17min27s à
17min53s). 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura do Projeto de Resolução nº. 6/2018, que dispõe sobre a criação da
Comissão Especial para tratar da fiscalização e melhoria do transporte coletivo
municipal. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o
PRE nº. 6/2018, o qual foi aprovado com ausência do Vereador Thomaz (17min54s à
23min47s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura da Moção nº. 12/2018,
que aplaude e congratula o efetivo da Policia Militar de Itapoá, Santa Catarina. Em
única discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção nº.
12/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador Thomaz. Convida os
homenageados para receberem a Moção (23min48s à 35min40s). TENENTE LIMA
faz o uso da tribuna (35min50s à 42min25s). Solicita ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura da Moção nº. 18/2018, que aplaude e Congratula os Terceiros
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Sargentos, Senhor Roberto Edy Rujanowski Júnior e o Senhor Gilson Veiga Pereira
pelos serviços prestado ao município de Itapoá através da Polícia Militar de Santa
Catarina. Em única discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a
Moção nº. 18/2018, a qual foi aprovada. Convida o Sargento veiga e o Sargento Edy
para receberem a Moção (42min35s à 1h04min40s). SARGENTO VEIGA faz o uso
da Tribuna (1h04min52s à 1h07min13s). PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo
que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 54/2018, que dispõe sobre a identificação
da frota de veículos oficiais do município de Itapoá-SC e dá outras providências.
VEREADOR CALDEIRA solicita a dispensa da leitura. PRESIDENTE coloca em
deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, o qual foi aprovado. Solicita que o
Vereador Geraldo proceda a leitura somente da ementa do projeto. Em segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto nº.
54/2018, o qual foi aprovado (1h08min27s à 1h10min26s). VEREADOR JEFERSON
solicita Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Natanoel Machado.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Jeferson, o qual
foi aprovado (1h10min28s à 1h11min20s). 4. INDICAÇÃO: Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda a leitura da Indicação nº. 120/2018, que i ndica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da
Rua Caracaxa, a implantação de placas de sinalização de área escolar e a implantação
de lombadas nas proximidades da Pré-escola Municipal Palhacinho Feliz e Escola
Municipal Ayrton Senna, Localizada no Balneário Jardim Perola do Atlântico;
Indicação nº. 121/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a inutilização da vaga de estacionamento, na rua 1580, no
balneário Itapoá, conforme a foto abaixo e Indicação nº. 122/2018, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
desobstrução das valas, e ensaibramento da rua 2070, no Balneário Praia do Imperado
(Bamerindus) (1h11min25s à 1h14min03s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR THOMAZ (1h14min21s à 1h21min09s). 6. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h21min, 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, 17 de setembro de 2018.
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