
ATA Nº 58/2018 DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos dezessete  dias  do mês de dezembro de 2018, às 19h03min, sob a Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 42ª  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.  57/2018,  a  qual  foi  aprovada  (3min48s  à  4min08s).
Coloca à disposição o cargo de Secretário, como nenhum Vereador manifestou interesse,
nomeia o Vereador  Geraldo como Secretário  ad hoc.  Solicita  ao Vereador  Geraldo que
proceda à leitura das correspondências (4min10s à 10min33s).  VEREADOR THOMAZ
solicita cópia do Ofício nº. 285/2018 – CGP (10min34s à 10min54s) .   2. ENTRADA
NA CASA: VEREADOR THOMAZ  solicita a dispensa da leitura dos projetos que
estão dando entrada na Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento
do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado. Solicita  ao Vereador Geraldo que proceda à
leitura da ementa do Projeto de Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº. 13/2018, que
acrescenta  e  altera  dispositivos  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Itapoá,  instituindo  o
“orçamento  impositivo”;  Projeto  de  Lei  nº.  95/2018,  que  fica  instituído  no  Calendário
Oficial do Município de Itapoá o “Dia do Nascituro” e dá outras providências; e Projeto de
Lei nº. 96/2018, que institui a Semana de Defesa e Proteção da Vida no Município de Itapoá e
dá  outras  providências. Após,  encaminha  os  três  projetos  às  Comissões  Permanentes
(10min56s à 12min57s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador
Geraldo que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 66/2018, que estima receita e fixa
despesa  para  o  exercício  financeiro  de  2019.  VEREADOR  THOMAZ  solicita  a
dispensa  da  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  66/2018.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado. PRESIDENTE
coloca em  primeira  discussão  o  Projeto.  VEREADOR  CALDEIRA,  propõe  três
emendas ao Anexo VIII - Quadro de Detalhamento da Despesa do referido projeto de lei.
VEREADOR  JEFERSON,  propõe  uma  emendas  ao  Anexo  VIII  -  Quadro  de
Detalhamento da Despesa do referido projeto de lei.  VEREADOR JOAREZ  solicita
discussão  e  votação  em  bloco  das  emendas  propostas  pelos  Vereadores  Caldeira  e
Jeferson  ao  Projeto  de  Lei  nº  66/2018.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Joarez,  o  qual  foi  aprovado.  PRESIDENTE coloca  em
única votação as Emendas Legislativas nº 84, 85, 86 e 87/2018 ao Projeto de Lei n°.
66/2018.  VEREADOR  THOMAZ  questiona  o  presidente  sobre  a  discussão  das
emendas.  PRESENTE salienta  que  as  mesmas  irão  para  votação.  PRESIDENTE
mantêm em votação as Emenda Legislativas nº 84, 85, 86 e 87/2018 as quais foram
aprovadas.  Presidente  mantêm  em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão.  Em primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  66/2018,  o  qual  foi  aprovado
(13min40s  à  28min10s).  PRESIDENTE salienta  aos   vereadores  que  na  presente
reunião após a Ordem do Dia será realizada a eleição da Mesa Diretora da Casa em
conformidade  com  os  parágrafos  2º,  3º  e  5º  do  artigo  21  do  Regimento  Interno  e
suspende  a  reunião(28min18s  à  41min48s).  PRESIDENTE  reabre  a  reunião.
VEREADOR  GERALDO  apresenta  ao  Presidente  uma  Chapa  para  concorrer  a
Eleição da Mesa Diretora composta com:  Presidente - Geraldo Rene Behlau Weber;
Vice-Presidente –  Ezequiel  de  Andrade;  Primeiro  Secretário –  Thomaz  William

Ata n° 58/2018 – 17 de dezembro de 2018.  



Palma Sohn; e, Segundo Secretário – José Maria Caldeira. PRESIDENTE questiona
se  tem  mais  alguma  Chapa  a  ser  apresentada  para  concorrer  a  Eleição  da  Mesa
Diretora e declara existir  apenas 1 (uma) chapa para a eleição da Mesa Diretora ao
biênio 2019-2020. 4. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente anuncia que irá
iniciar a Eleição da Mesa Diretora. Solicita ao Servidor Eduardo que proceda com o
sorteio mecânico em conformidade com o paragrafo 5º  do artigo 21. Após o sorteio e
anunciada a ordem de votação a qual será nominal e realizada na seguinte sequencia:
1º  Vereador  José  Maria  Caldeira,  2º  Thomaz  William  Palma  Sohn,  3º  Ezequiel  de
Andrade,  4º  Jeferson  Rubens  Garcia,  5º  Geraldo  Rene  Behlau  Weber,  6º  Janayna
Gomes  Silvino,  7º  Jonecir  Soares,  8º  José  Antonio  Stoklosa  e  9º  Joarez  Antonio
Santin.  Presidente  coloca  em  votação  ao  VEREADOR  CALDEIRA ,  o  qual  se
manifesta favorável a Chapa. VEREADOR THOMAZ, o qual se manifesta favorável
a  Chapa.  VEREADOR  EZEQUIEL,  o  qual  se  manifesta  favorável  a  Chapa.
VEREADOR  JEFERSON o  qual  se  manifesta  favorável  a  Chapa.  VEREADOR
GERALDO o  qual  se  manifesta  favorável  a  Chapa.  VEREADORA JANAYNA  a
qual  se  manifesta  favorável  a  Chapa.  VEREADOR JONECIR o  qual  se  manifesta
favorável  a  Chapa.   VEREADOR  STOKLOSA o  qual  se  manifesta  favorável  a
Chapa.   VEREADOR  JOAREZ o  qual  se  manifesta  favorável  a  Chapa.
PRESIDENTE  declara  eleita  a  Chapa  composta  dos  seguintes  vereadores:
Presidente  -  Geraldo  Rene  Behlau  Weber;  Vice-Presidente  –  Ezequiel  de  Andrade;
Primeiro  Secretário  –  Thomaz  William  Palma  Sohn;  e,  Segundo  Secretário  –  José
Maria Caldeira(41min52s à 50min33s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR
JEFERSON  (51min  à  58min56s).  VEREADOR  THOMAZ  (59min04s à
1h03min40s). VEREADOR CALDEIRA (1h03min47s à 1h16min33s). VEREADOR
STOKLOSA (1h16min45s à 1h30min56s).  VEREADOR JANAYNA (1h31min12s à
1h34min02s).  VEREADOR  GERALDO  (1h34min12s  à  1h42min26s).  6.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 20h46min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário  ad hoc  da presente reunião e pelo
Secretário  ad hoc,  designada para o ato,  Rafael  Eduardo de  Oliveira. Itapoá,  17 de
dezembro de 2018.

                                                                                                        
                  José Antonio Stoklosa                                    Geraldo Rene Behlau Weber
                            Presidente                                                       Secretário ad hoc
                             [assinado digitalmente]                                                                   [assinado digitalmente]

 
Rafael Eduardo de Oliveira

Secretári ad hoc
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es),  em conformidade com o art.  45, §3o e §4o,  da Lei Orgânica de
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