ATA Nº 46/2018 DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 8 DE OUTUBRO DE 2018.
Aos oito dias do mês de outubro de 2018, às 19h06min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 32ª 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. 45/2018, a qual foi aprovada (7min33s à 7min49s-Parte1).
Solicita à Vereadora Janayna que ocupe a cadeira do presidente para que ele faça uso da
palavra. VEREADOR STOKLOSA solicita a inclusão do PLO nº. 75/2018 na pauta da
presente reunião. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador
Stoklosa o qual foi aprovado. (8min13s à 10min17s-Parte1). Vereador Stoklosa reassume a
cadeira do presidente. PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura
do Projeto de Lei nº. 75/2018, que autoriza o município de Itapoá a firmar convênio
visando a cooperação financeira para aplicabilidade dos recursos de cota de contribuição
voluntária. Após distribui projeto às Comissões Permanetes da Casa (10min45s à
21min09s-Parte1). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura das
correspondências (21min11s à 26min30s-Parte1). 2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE
solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 62/2018, que
autoriza o Poder Executivo municipal a abrir crédito adicional especial proveniente de
anulação parcial de dotação. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única votação o PLO n°. 62/2018, o qual foi aprovado (26min35s à 29min14s-Parte1).
Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 74/2018, que
autoriza o Poder Executivo municipal a abrir créditos adicionais suplementares por
anulação parcial de dotação. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única votação o PLO n°. 74/2018, o qual foi aprovado com voto contrário do Vereador
Thomaz (29min15s-Parte 1 à 8min22s- Parte 2). Solicita ao Vereador Thomaz que
proceda a leitura da Moção n°. 20/2018, que aplaude e congratula o Grupo de
mulheres as amorosas pelos serviços prestados de apoio as mulheres com câncer e a
prevenção do câncer de mama. Em única discussão a moção. Encerrada a discussão.
Em única votação a Moção nº. 20/2018, a qual foi aprovada (8min23s à 17min50sParte 2). Convida o grupo para receber a moção (17min51s à 20min16s- Parte 2).
SOELI faz o usa da palavra relatando um pouco o trabalho do grupo (20min41s à
23min02s-Parte 2). VEREADOR THOMAZ solicita moção de apoio a viabilização
para convocação dos candidatos excedentes do Concurso Público - Edital Nr 0012017/DP/CBMSC, ao Curso de Formação de Soldados. PRESIDENTE coloca em
deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado (23min20s à
23min59s- Parte 2). VEREADOR GERALDO solicita moção de aplauso à academia
de dança Coan. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador
Geraldo, o qual foi aprovado (24min05s à 24min49s- Parte 2). Solicita ao Vereador
Thomaz que proceda a leitura do requerimento n°. 48/2018, que requer depois de ouvir
o Plenário, a renúncia do cargo de Presidente (membro) da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, com fulcro nos artigos 61 e 123, §3º, todos do Regimento Interno desta
Casa. Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o
Requerimento nº. 48/2018, o qual foi aprovado (25min17s à 28min17s- Parte 2).
Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do requerimento n°. 49/2018, que
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requer depois de ouvir o Plenário, a renúncia ao cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Itapoá, com fulcro nos artigos 28, inciso III, 29 e 123, §3º, todos do
Regimento Interno desta Casa. Em única discussão o requerimento. Encerrada a
discussão. Em única votação o Requerimento nº. 49/2018, o qual foi aprovado
(28min19s à 30min11s- Parte 2). Nomeia o Vereador Geraldo ad hoc (30min52s à
31min02s- Parte 2). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de
Lei nº. 65/2018, que denomina via pública como “Travessa General Osório”, no
município de Itapoá/SC. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
segunda votação o PLO nº. 65/2018, o qual foi aprovado (31min35s à 33min18s- Parte
2). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 69/2018,
que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Sistema informatizado de ouvidorias dos
entes federados E-OUV Municípios. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em segunda votação o PLO nº. 69/2018, o qual foi aprovado (33min19s à
35min45s- Parte 2). 3. INDICAÇÃO: Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a
leitura da Indicação nº. 128/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie a compra de um veículo para a secretaria de esportes do
município de Itapoá/SC e Indicação nº. 131/2018, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a construção de uma rampa
pública para barcos, no bairro Figueira do Pontal ao lado do trapiche (35min46s à
37min15s- Parte 2). 4. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA
(37min25sà 39min19s -Parte 2). VEREADOR THOMAZ (39min33s à 44min44sParte 2). VEREADOR JOAREZ (44min55s à 52min12s- Parte 2). VEREADORA
JANAYNA (52min23s à 1h00min11s- Parte 2). VEREADOR STOKLOSA
(1h00min31s à 1h13min06s-Parte 2). 5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h48min, e, para constar, foi lavrada a
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente,
Secretário ad hoc e pela Secretária ad hoc, designada para o ato, Fernanda Luzia
Gutoski Duarte Figueredo Itapoá, 8 de outubro de 2018.
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