ATA Nº 47/2018 DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 15 DE OUTUBRO DE 2018.
Aos quinze dias do mês de outubro de 2018, às 19h06min, sob a Presidência do seu Titular,
o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 33ª 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. 46/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador
Thomaz (7min45s à 7min59s). Coloca a disposição o cargo de Secretário, como nenhum
Vereador manifestou interesse, nomeia o Vereador Geraldo ad hoc (8min00s à 8min26s).
Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura das correspondências (8min27s à
14min57s). 2. ENTRADA NA CASA : VEREADOR OSNI solicita dispensa da
leitura 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. 71/2018, que
altera a Lei Municipal nº. 034, de 29 de junho de 2001, que cria o sistema Municipal
de ensino do município de Itapoá e estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de
Educação; da ementa do Projeto de Lei nº. 72/2018, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação e
da ementa do Projeto de Lei nº. 73/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação (15min01s
16min40s). Coloca em deliberação o requerimento de Regime de Urgência do PLO nº.
71/2018, o qual foi aprovado com votos contrários dos Vereadores Joarez, Jeferson e
Caldeira e ausência do Vereador Thomaz (16min42s à 17min). Coloca em deliberação
o requerimento de Regime de Urgência do PLO nº. 72/2018, o qual foi aprovado com
votos contrários dos Vereadores Joarez, Jeferson e Caldeira e ausência do Vereador
Thomaz (17min01s à 17min20s). Coloca em deliberação o requerimento de Regime de
Urgência do PLO nº. 73/2018, o qual foi aprovado com votos contrários dos
Vereadores Joarez, Jeferson e Caldeira e ausência do Vereador Thomaz (17min21s à
17min36s). Encaminha o PLO nº.71/2018, PLO nº. 72/2018 e o PLO nº. 73/2018 para
análise técnica das Comissões em regime de urgência (17min38s à 17min47s). 3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura
da Emenda Legislativa nº. 42/2018, tipo modificativa nº. 01/2018 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. Em única discussão a
emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda nº. 42/2018, a qual foi
aprovada com ausência do vereador Thomaz (17min56s à 22min51s). Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda a leitura da Emenda Legislativa nº. 43/2018, tipo
modificativa 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 a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda nº.
43/2018, a qual foi aprovada com ausência do vereador Thomaz (22min53s à
24min40s). Esclarece que a Moção nº. 19/2018, de apoio a viabilização para
convocação dos candidatos excedentes do concurso público – Edital NR 0012017/DP/CBMSC, ao curso de formação de soldados, conforme “Exposição de
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Motivos” foi sobrestada a pedido do autor (24min45s à 24min59s). Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda a leitura da Moção nº. 21/2018, que aplaude e
congratula o grupo Coan Studio de dança e pilates por ganharem sete prêmios na
Argentina. Em única discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a
Moção nº. 21/2018, a qual foi aprovada com ausência do vereador Thomaz. Convida
os integrantes do grupo para receberem a moção (25min04s à 39min50s). LUCIANA
COAN faz o uso da tribuna, logo após integrantes fazem uma pequena apresentação
de dança (39min55s à 45min45s). PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura do 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. VEREADOR JOAREZ solicita vistas ao Projeto.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento de Vistas ao PLO nº. 67/2018,
do Vereador Joarez o qual foi aprovado ( 45min55s à 47min56). VEREADOR
JOAREZ solicita vistas 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.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento de Vistas ao PLO nº. 68/2018,
do Vereador Joarez o qual foi aprovado (47min58s à 48min50s). Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda a leitura do Projeto de Lei nº. 75/2018, que autoriza o Município
de Itapoá a firmar convênio visando a cooperação financeira para aplicabilidade dos
recursos de cota de contribuição voluntária. Em primeira discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o PLO nº. 75/2018, o qual foi aprovado
com ausência do Vereador Thomaz (48min51s à 1h06min15s). VEREADOR
CALDEIRA solicita Moção de Apoio aos atletas que participaram do Parajasc.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, o qual
foi aprovado (1h06min17s à 1h07min06s). 4. INDICAÇÃO: Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda a leitura da Indicação nº. 129/2018, que indica ao Senhor Prefeito
municipal que, através do setor competente, providencie a remoção da lixeira que se
encontra na calçada em frente a Escola Municipal Ayrton Senna, localizada na Rua
Caracaxá e Indicação nº. 130/2018, que indica ao Senhor Prefeito municipal que, através do
setor Competente, providencie manutenção e o ensaibramento da rua 50, localizada na
Barra do Saí (1h07min08s à 1h08min42s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR
JOAREZ (1h08min54sà 1h14min32s). VEREADOR CALDEIRA (1h14min43s à
1h23min36s). VEREADORA JANAYNA (1h23min45s à 1h31min35s). VEREADOR
STOKLOSA (1h31min50s à 1h43min20s). 5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h43min, 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, 15 de outubro de 2018.
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