ATA Nº 16/2018 DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 23 DE ABRIL DE 2018.
Aos vinte e três dias do mês de abril de 2018, às 19h12min, sob a Presidência do seu
titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou- se a 11ª Reunião Ordinária do 2º
ano Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária nº. 11/2018, a qual foi
aprovada, com o voto contrário do Vereador Thomaz (01min12s à 01min27s). Em
discussão a Ata Ordinária nº. 14/2018, a qual foi aprovada (01min28s à 01min40s).
Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura das correspondências (01min41s à
09min41s). 2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que proceda à
leitura da Projeto de Resolução nº. 03/2018, que determina o horário de funcionamento
nas repartições da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC. Em discussão. Encerrada a
discussão. Em única votação o Projeto de Resolução nº. 03/2018, o qual foi aprovado
(09min43s à 10min11s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei
Complementar nº. 04/2018, que altera a Lei Municipal nº 155, de 09 de janeiro de
2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Poder
Executivo do Município de Itapoá. VEREADOR EDSON solicita vistas ao Projeto de
Lei Complementar nº 04/2018. PRESIDENTE coloca em deliberação do Plenário o
pedido de vistas do Vereador Edson, o qual foi aprovado, com o voto contrário da
Vereadora Janayna (10min14s à 18min45s). Solicita ao Secretário que proceda à leitura
da Requerimento nº. 33/2018, que requer informações sobre a justificativa de constar
na descrição objeto o trecho da Avenida André Rodrigues de Freitas e o trecho da
Avenida José da Silva Pacheco na licitação nº. 8/2018, modalidade tomada de preço,
contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo de
engenharia rodoviária/viária de diversos logradouros do município de Itapoá. Em
discussão. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 33/2018, o
qual foi aprovado (19min08s à 27min22s). 3. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CALDEIRA (27min28s à 34min56s). VEREADOR JEFERSON
(34min58s à 48min36s). VEREADOR STOKLOSA (48min44s à 1h09min58s).
VEREADORA JANAYNA (1h10min11s à 1h18min44s). VEREADOR GERALDO
(1h18min45s à 1h19min30s). VEREADOR OSNI (1h19min32s à 1h20min05s).
VEREADOR STOKLOSA (1h20min05s à 1h20min54s). VEREADOR GERALDO
(1h20min59s à 1h21min36s). 4. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h34min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata,
que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário
e pelo Secretário ad hoc, designado para o ato, Rafael Eduardo de Oliveira. Itapoá, 23
de abril de 2018.
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