
ATA Nº 52/2018 DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aos doze dias do mês de novembro de 2018, às 19h01min, sob a Presidência do seu Titular,
o  Vereador José  Antonio  Stoklosa, realizou-se  a 37ª  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. 51/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador
Joarez  (2min15s à 2min33s). Coloca a disposição o cargo de Secretário,  como nenhum
Vereador manifestou interesse, nomeia o Vereador Geraldo  ad hoc  (2min34s à 2min53s).
Solicita  ao  Vereador  Geraldo que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (3min13s  à
11min15s).  2.  ENTRADA NA CASA  : VEREADOR  OSNI solicita  dispensa  dos
projetos  que estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento do Vereador Osni, o qual foi aprovado. Solicita  ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura da ementa do Projeto de lei nº. 85/2018, que Institui o mês de abril
como  mês  da  prevenção  a  crueldade  contra  animais  dedicado  a  realização  de
campanhas  de  conscientização  sobre  a  causa  animal;  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.
86/2018,  que autoriza o Poder Executivo a  instituir  o castramóvel  – unidade móvel
adaptada com a finalidade de prestação de serviços de castração de animais caninos e
felinos no município de Itapoá – SC e da ementa do Projeto de lei  Substitutivo nº.
3/2018 ao Projeto de lei nº. 19/2018, que institui a semana municipal de prevenção às
drogas no município de Itapoá – SC. Após, distribui o Projeto de Lei nº. 85/2018, o
Projeto de Lei nº. 86/2018 e o projeto de Lei Substitutivo nº. 3/2018 ao Projeto de Lei
nº.  19/2018,  para  análise  técnica  das  Comissões  em  regime  ordinário  (11min18s  à
13min16s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE  solicita ao Vereador Geraldo que
proceda  a  leitura  do  Requerimento  nº.  51/2018,  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,  a Relação dos componentes do Conselho Saneamento Básico, bem
como o extrato e saldo do fundo de Saneamento Básico ou da Conta Corrente do mesmo,
bem como os documentos de despesas do fundo  e as notas fiscais.  Em única discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 51/2018, o qual
foi  aprovado  com  ausência  do  Vereador  Joarez  (13min18s  à  15min31s).  Solicita  ao
Vereador Geraldo que proceda a leitura do Requerimento nº. 52/2018, 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 as ações e os custos
individuais  previstos  e  já  gastos  com  a  proposta  de  investimentos  para  o  fim  de  ano
“réveillon” e para a temporada 2018/2019. Em única discussão o requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº.  52/2018,  o  qual  foi  aprovado  com
ausência do Vereador Joarez (15min32s à 18min38s).  Solicita ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura do Requerimento nº. 53/2018, 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, o cronograma físico financeiro pactuado das atividades já realizadas e os
valores investidos,  quais as ações ainda pendentes a serem realizadas até o termino do
contrato em 31 de  dezembro de 2018, referente ao Estudo e Termo de Cooperação Técnica
com  o  INPH  -  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Hidroviárias.  Em  única  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 53/2018, o qual
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foi  aprovado  com  ausência  do  Vereador  Joarez  (18min39s  à  21min46s).  Solicita  ao
Vereador Geraldo que proceda a leitura do Requerimento nº. 54/2018, 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 detalhadas dos relatórios de
pesagens referentes a todas as notas de empenhos realizados a partir do Termo de Aditivo nº
37/2018,  histórico:  "remoção  de  resíduos  sólidos  domiciliares",  realizado  pela  Serrana
Engenharia.  Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação
o  Requerimento  nº.  54/2018,  o  qual  foi  aprovado  com  ausência  do  Vereador  Joarez
(21min47s à 24min38s).  VEREADOR CALDEIRA propõe antecipar o horário de início
da  próxima  reunião  ordinária  para  que  os  vereadores  possam  participar  da  Audiência
Pública do ARIS, que foi marcada para a próxima segunda-feira dia 19de novembro às
18:30. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, o qual
foi aprovado (24min40s à 27min23s). VEREADOR THOMAZ solicita moção de aplauso
ao piloto Murilo Paese, que venceu a 5ª etapa do 5º campeonato da rictv. PRESIDENTE
coloca em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado (27min26s
à 28min19s). 4. INDICAÇÃO: Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura da
Indicação nº.  152/2018,  que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  implantação  de  redutor  de  velocidade  (Lombada)  na  Rua
Leopoldo Sprenger, entre a Av. André Rodrigues de Freitas e a Rua Ana Maria Rodrigues
de  Freitas,  no Bairro  Itapema;   Indicação nº.  153/2018,  que indica  ao  Senhor Prefeito
Municipal que, os setor competente, acompanhe o trabalho que esta sendo feito nas praias
de Santos, no Estado de São Paulo, para conter a erosão costeira; Indicação nº. 154/2018,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal  que,  através do setor competente,  providencie
melhorias na  Rua Arutubaia, localizada no balneário Perola do Atlântico; Indicação nº.
155/2018,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a remoção e espalhe as pedras que se encontram na beira da praia, na Av. Beira
Mar V, localizada no balneário Rosa dos Ventos; Indicação nº. 156/2018, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção, o
ensaibramento, a implantação de tubulação para drenagem de água pluvial e a implantação
de caixa  de  captação “boca  de lobo” na rua  Ormindo Baptista  da Silva,  localizada  no
Balneário  Nossa  Sra.  Aparecida.  Segue em anexo protocolo  e  fotos  que  comprovam a
veracidade; Indicação nº. 157/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie  o ensaibramento da Rua Marechal Floriano Peixoto,
entre as Ruas 290 e a 300, no Bairro Barra do Sai, Itapoá/SC;  Indicação nº. 158/2018,
que  Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a
mudança do ponto de ônibus da rua 410, localizado no Bairro Barra do Sai, Itapoá/SC ;
Indicação nº.  159/2018,  que  Indica ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor
competente, providencie a limpeza das valas, o ensaibramento e a compactação da Rua
180, localizada no Bairro Barra do Sai, Itapoá/SC; Indicação nº. 160/2018, que Indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o
ensaibramento da Avenida Laranjeiras do Sul, localizada no bairro Princesa do Mar, pois a
mesma encontra-se intrafegável;  Indicação nº. 161/2018, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o ensaibramento
da Estrada  Geral  do  Sai  Mirim,  localizada  na localidade  do Sai  Mirim,  pois  a  mesma
encontra-se intrafegável e Indicação nº. 162/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a manutenção e o ensaibramento da Estrada
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Geral  do  Braço  do  Norte,  localizada  na  localidade  do  Braço  do  Norte,  pois  a  mesma
encontra-se  intrafegável.  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL: VEREADOR  CALDEIRA
(37min16s  à  42min46s).  VEREADOR  THOMAZ (43min03s  à  51min45s).
VEREADOR  STOKLOSA (51min50s  à  55min32s).  6.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h55min, 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, 12 de novembro de 2018.
                           
                                                                                                        
                  José Antonio Stoklosa                                    Geraldo Rene Behlau Weber
                            Presidente                                                       Secretário ad hoc
                             [assinado digitalmente]                                                                   [assinado digitalmente]

 
Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo

Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]
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