
ATA Nº 53/2018 DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2018, às 17h02min, sob a Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 38ª  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. 52/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador
Thomaz  (2min51s à 3min06s). Coloca a disposição o cargo de Secretário, como nenhum
Vereador manifestou interesse, nomeia o Vereador Geraldo  ad hoc  (3min28s à 3min42s).
Solicita  ao  Vereador  Geraldo que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (3min57s  à
10min06s).  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 Complementar nº. 20/2018, que Altera a
Lei  Complementar  nº.  58,  de  28  de  setembro  de  2017,  que  dispõe  sobreas  normas
relativas  ao  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN,  e  dá  outras
providências;  ementa do Projeto de Lei nº.  81/2018, que Altera a Lei Municipal nº.
126, de 11 de abril de 1996, que dá denominação a vias públicas; ementa do Projeto
de  Lei  nº.  90/2018,  que  Fica  autorizado  o  Poder  Executivo  Municipal  estabelecer
normas de controle e recolhimento de animais em vias e logradouros públicos. Coloca
em deliberação o requerimento de regime de urgência do Projeto de lei Complementar
nº.  20/2018,  o  qual  foi  aprovado  com  votos  contrários  dos  Vereadores  Jeferson,
Thomas  e  Caldeira.  Encaminha  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  20/2018  às
Comissões  Permanentes  em  regime  de  Urgência.  Encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº.
81/2018  e  o  Projeto  de  Lei  nº.  90/2018  às  Comissões  Permanentes  em  regime
ordinário  (10min10s  à  13min15s).  3.  ORDEM DO DIA: VEREADOR THOMAZ
solicita vistas ao Projeto de Lei Substitutivo nº. 2/2018 ao Projeto de Lei nº 67/2018,
que Padroniza a construção de quiosques no trecho da orla marítima dentro dos limites
do  município  de  Itapoá  e  dá  outras  providências.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação  a  solicitação  de  vistas  do  Vereador  Thomas,  a  qual  foi  aprovada
(13min28s à 13min50s). VEREADOR THOMAZ solicita que as mendas sejam lidas
e  deliberadas  em  bloco. PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador Thomaz, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a
leitura da Emenda  Legislativa nº. 49/2018, Tipo Aditiva n° 01/2018 ao Projeto de Lei
Municipal  nº.  66/2018,  que  estima  a  receita  e  fixa  a  despesa  para  o  exercício
financeiro  de  2019;  Emenda  Legislativa  nº.  50/2018,  Tipo  Aditiva  n°  02/2018  ao
Projeto de  Lei  Municipal  nº.  66/2018,  que  estima a receita  e  fixa a  despesa para o
exercício  financeiro  de  2019;  Emenda  Legislativa  nº.  51/2018,  Tipo  Aditiva  n°
03/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício financeiro de 2019; Emenda Legislativa nº. 52/2018, Tipo Aditiva n°
04/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício financeiro de 2019; Emenda Legislativa nº. 53/2018, Tipo Aditiva n°
05/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício financeiro de 2019; Emenda Legislativa nº. 54/2018, Tipo Aditiva n°
06/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a receita e fixa a despesa
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para o exercício financeiro de 2019; Emenda Legislativa nº. 55/2018, Tipo Aditiva n°
07/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a receita e fixa a despesa
para  o  exercício  financeiro  de  2019;  Emenda  Legislativa  nº.  56/2018,  Tipo
Modificativa n° 01/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a receita
e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019; Emenda Legislativa nº. 57/2018,
Tipo Modificativa n° 02/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que estima a
receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019; Emenda Legislativa nº.
58/2018, Tipo Modificativa n° 03/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº. 66/2018, que
estima  a  receita  e  fixa  a  despesa  para  o  exercício  financeiro  de  2019;  Emenda
Legislativa nº. 59/2018, Tipo Modificativa n° 04/2018 ao Projeto de Lei Municipal nº.
66/2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019 e
Emenda  Legislativa  nº.  60/2018,  Tipo  Modificativa  n°  05/2018  ao  Projeto  de  Lei
Municipal  nº.  66/2018,  que  estima  a  receita  e  fixa  a  despesa  para  o  exercício
financeiro de 2019. Em única discussão as emendas. Encerrada a discussão. Em única
votação a Emenda Legislativa nº. 49/2018, Emenda Legislativa nº. 50/2018, Emenda
Legislativa  nº.  51/2018,  Emenda  Legislativa  nº.  52/2018,  Emenda  Legislativa  nº.
53/2018, Emenda Legislativa nº.  54/2018, Emenda Legislativa nº.  55/2018,  Emenda
Legislativa  nº.  56/2018,  Emenda  Legislativa  nº.  57/2018,  Emenda  Legislativa  nº.
58/2018, Emenda Legislativa nº. 59/2018, Emenda Legislativa nº. 60/2018, as quais
foram aprovadas por unanimidade em única votação (13min59 à 32min46s). Solicita
ao Vereador Geraldo que proceda a leitura da Emenda Legislativa nº. 61/2018 Tipo:
Supressiva nº. 01/2018 ao Projeto de lei Substitutivo nº. 01/2018 ao Projeto de lei nº.
68/2018,  que  autoriza  o  Poder  executivo  Municipal  a  proceder  a  concessão  ou
permissão  de  uso  de  quiosques  no  trecho  da  orla  marítima,  dentro  dos  limites  do
município de Itapoá e dá outras providências; Emenda Legislativa nº. 62/2018 Tipo:
Aditiva  nº.  01/2018 ao Projeto de lei  Substitutivo nº.  01/2018 ao Projeto  de lei  nº.
68/2018,  que  autoriza  o  Poder  executivo  Municipal  a  proceder  a  concessão  ou
permissão  de  uso  de  quiosques  no  trecho  da  orla  marítima,  dentro  dos  limites  do
município de Itapoá e dá outras providências e Emenda Legislativa nº. 63/2018 Tipo:
Aditiva  nº.  02/2018 ao Projeto de lei  Substitutivo nº.  01/2018 ao Projeto  de lei  nº.
68/2018,  que  autoriza  o  Poder  executivo  Municipal  a  proceder  a  concessão  ou
permissão  de  uso  de  quiosques  no  trecho  da  orla  marítima,  dentro  dos  limites  do
município  de  Itapoá  e  dá  outras  providências.  Em  única  discussão  as  emendas.
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda nº. 61/2018, Emenda nº. 62/2018
e Emenda nº. 63/2018 as quais foram aprovadas com votos contrários dos Vereadores
Thomaz, Joarez e Caldeira (33min15s à 44min44s). Solicita ao Vereador Geraldo que
proceda  a  leitura  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.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de
Lei  nº.  86/2018,  o  qual  foi  aprovado  (44min47s  à  1h06min38s).VEREADOR
CALDEIRA solicita  requerimento  verbal:  O Vereador  que este  subscreve  requer,  na
forma regimental, e depois de ouvir o Plenário que o Poder Legislativo através da atual
Mesa Diretora disponibilize o auditório da Câmara Municipal  para o Fórum de Itapoá,
todas  as  Primeiras  quinta-feira  de  cada  mês   a  partir  do  dia  07  de  março  de  2019 ás
10h00m.  Justificativa:  Hoje  constam no Fórum da  Comarca  de  Itapoá  mais  de  18  mil
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processos  em andamento  pendentes  de  sentença,  para  o  andamento  desses  processos  a
necessidades do Fórum programar e já encaminhar os sentenciados para o local e hora,
onde se reunirão 50 sentenciados por dia, em um programa de palestras  e orientações.
Principalmente agora no verão onde as ocorrências são maiores o Fórum precisa de um
local  definido  para  agendar  com os  infratores.  Mesmo que haja  eleição  da  nova Mesa
diretora,  mais o Plenário é  soberano e podemos colaborar com Fórum da nossa cidade
liberando a o Auditório da Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento
verbal  do  Vereador  Caldeira,  o  qual  foi  aprovado  (1h06min40s  à  1h09min30s). 4.
INDICAÇÃO: solicita  ao  Vereador  Geraldo  que  proceda  a  leitura  da  Indicação nº.
163/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do órgão competente, seja
realizado a implantação de um ponto de ônibus na Rua 2730 esquina com Rua Sauri, no
bairro Pontal  do Norte,  neste  município;  Indicação nº.  164/2018,  que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que,  através do órgão competente, seja realizado o ensaibramento na
esquina da Rua Dona Izaura Ferro e com a Rua São João Maria Vianney, neste município;
Indicação nº.  165/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,  através do órgão
competente, seja realizado a implantação de lombada na Avenida Beira Mar V, entre as
Ruas 2730 e 2740, no bairro Pontal do Norte, neste município; Indicação nº. 166/2018, que
indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
instalação de pontos de ônibus com cobertura,  na Rodovia SC-416, nas  imediações  do
número 1183, até as imediações do número 115, próximo ao Corpo de Bombeiros Militar
de Itapoá, bem como a supressão do mato as margem da Rodovia SC-416, devido a mesma
encontra-se obstruindo a sinalização; Indicação nº. 167/2018, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o ensaibramento
da Ruas das Flores (Rua 1640), localizada no Balneário Princesa do Mar; Indicação nº.
168/2018,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
resolva o problema de acumulo de água sobre a Rua Ceara, entre as ruas 380 e 390 ,
bem como a devida manutenção do asfalto no citado local,   no bairro Barra do Sai,
Itapoá/SC e Indicação nº. 169/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie a implantação de iluminação pública na AV. Marechal
Floriano  Peixoto,  entre  a  rua  290  e   rua  330,  no  bairro  Barra  do  Sai,  Itapoá/SC
(1h10min  à  1h15min37s). 6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 18h17min, 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, 19 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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