ATA Nº 50/2018 DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2018, às 19h05min, sob a Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 35ª 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, na seguinte ordem: 1. PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária nº. 48/2018, a qual foi
aprovada, com ausência do Vereador Thomaz (4min35s à 4min50s). Em discussão a Ata
Extraordinária nº. 49/2018, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Thomaz
(4min52s à 5min08s). Questiona se algum Vereador teria interesse em ocupar o cargo de
Secretário da Mesa Diretora. Como não houve nenhum interessado, nomeia o Vereador
Geraldo como Secretário ad hoc. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura das
correspondências (5min11s à 12min41s). 2. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE
solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 76/2018, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares por
anulação parcial de dotação, e do Projeto de Lei nº. 82/2018, que dispõe sobre a
denominação do Deck da 1ª Pedra, localizado no Bairro Itapema do Norte. Após, distribui
os dois projetos de lei às Comissões Permanentes da Casa, acatando o regime de urgência
com relação ao PLE nº. 76/2018, após deliberação pelo Plenário, com três votos contrários
(12min46s à 16min14). VEREADOR JEFERSON solicita a inclusão, na entrada da pauta
da presente reunião, do Projeto de Lei nº. 83/2018. VEREADOR THOMAZ requer a
inclusão, na entrada da pauta da presente reunião, do Projeto de Lei nº. 84/2018.
PRESIDENTE suspende a reunião (16min20s à 18min32s). Reabre a reunião.
VEREADORA JANAYNA requer a inclusão, na entrada da pauta da presente reunião, do
Projeto de Lei nº. 84/2018. Requer, ainda, que sua tramitação se dê pelo regime de urgência
especial. PRESIDENTE em deliberação o requerimento da Vereadora Janayna de entrada
na Casa do Projeto de Lei nº. 84/2018, o qual foi aprovado. Em deliberação o requerimento
da Vereadora Janayna de tramitação em regime de urgência especial do Projeto de Lei nº.
84/2018, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura do PLE
nº. 84/2018, que altera a Lei Municipal nº 716, de 01 de setembro de 2017, que dispõe
sobre a Planta de Valores Genéricos do Município de Itapoá e dá outras providências
(25min58s à 32min43s). 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE suspende a reunião para
que as Comissões Permanentes possam dar seus pareceres ao PLE nº. 84/2018
(32min52s à 33min12s). Reabre a reunião. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à
leitura da Emenda Supressiva nº. 45/2018 ao PLE nº. 84/2018. Em única discussão a
emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Supressiva nº. 45/2018
ao PLE nº. 84/2018, a qual foi aprovada (1h26min05s à 1h28min03s). Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda à leitura da Emenda Modificativa nº. 46/2018 ao PLE
nº. 84/2018. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a
Emenda Modificativa nº. 46/2018 ao PLE nº. 84/2018, a qual foi aprovada
(1h28min04s à 1h29min19s). VEREADOR CALDEIRA requer dispensa da leitura do
PLE nº. 84/2018. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador
Caldeira, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da
ementa do Projeto de Lei nº. 84/2018. Em única discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº. 84/2018, o qual foi aprovado
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(1h29min20s à 1h38min30s). Requer a prorrogação do horário da presente reunião
ordinária, requerimento este que foi acatado pelo Plenário. Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 79/2018, que altera a Lei
Municipal nº 727, de 28 de setembro de 2017, que autoriza o município de Itapoá a
conceder subvenção social por meio de convênio visando firmar parceria em prol da
prestação de serviços assistenciais à saúde na unidade de Pronto Atendimento 24
Horas do Município. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única
votação o PLE n°. 79/2018, o qual foi aprovado (1h39min06s à 1h46min15s).
VEREADOR JEFERSON requer a retirada da Emenda Legislativa nº. 44/2018 ao
Projeto de Lei nº. 61/2018 (1h46min16s à 1h49min05s). VEREADOR JOAREZ
requer a dispensa da leitura do Projeto de Lei nº. 55/2018. PRESIDENTE em
deliberação o requerimento do Vereador Joarez, o qual foi acatado. Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda a leitura 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. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em primeira votação o PLE n°. 55/2018, o qual foi aprovado (1h49min06 à
1h54min17s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura 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. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em primeira votação o PLL nº. 61/2018, o qual foi aprovado (1h54min22s
à 2h34min21s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de Lei
nº. 78/2018, que declara como Utilidade Pública a “Associação Protetora dos Animais
Desamparados – Patinhas Abandonadas" no município de Itapoá/SC. Em primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLL nº. 78/2018, o
qual foi aprovado (2h34min22s à 2h52min17s). 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE
solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da Indicação nº. 140/2018, que
indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
manutenção da Rua Francisco da Silva, localizada no Bairro Samambaial, entre as
ruas do Peixe e Francisco Quintino Correa; Indicação nº. 141/2018, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
manutenção e o ensaibramento da Rua Sabiúna, localizada no Bairro Pontal do Norte,
bem como da Rua Santa Terezinha, localizada no Balneário Figueira do Pontal;
Indicação nº. 142/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção, ensaibramento e o manilhamento da Rua
Parami, localizada no Bairro Pontal do Norte; Indicação nº. 143/2018, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a limpeza da
área localizada no Balneário Príncipe, área esta situada entre as quadras L e J,
instituída como área pública, Itapoá/SC; Indicação nº. 144/2018, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie o ensaibramento da
Rua Marechal Floriano Peixoto, entre as Ruas 290 a 300, no Bairro Barra do Saí,
Itapoá/SC; Indicação nº. 145/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do setor competente, providencie o ensaibramento do final da Rua 530, onde
da acesso à Rua 540, Bairro Rainha do Mar, Itapoá/SC; e da Indicação nº. 146/2018,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente,
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providencie o calçamento ou a pavimentação asfáltica na Av. das Nações, acesso à
Escola
Municipal
Frei
Valentim
(2h52min18s
à
2h56min45s).
5.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 21h58min, 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, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 29 de outubro
de 2018.
José Antonio Stoklosa
Presidente

Geraldo Rene Behlau Weber
Secretário ad hoc
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