ATA Nº 55/2018 DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
Aos três dias do mês de dezembro de 2018, às 19h06min, sob a Presidência do seu Titular,
o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 40ª 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. 54/2018, a qual foi aprovada (8min25s à 8min41s).
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 (8min47s à 12min27s). 2. ENTRADA NA CASA:
VEREADOR THOMAZ solicita a dispensa 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 Lei nº. 94/2018, que concede abono natalino pecuniário aos servidores
públicos da Câmara Municipal de Itapoá/SC, e dá outras providências; e do Projeto de
Resolução nº. 10/2018, que dispõe sobre autorização para utilização do recinto da
Câmara Municipal de Itapoá, para o uso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina Fórum de Itapoá, com observância do art. 9º do Regimento Interno. Após, encaminha
todos os dois projetos às Comissões Permanentes, acatando o regime de urgência ao
PLL nº 94/2018, após deliberação pelo Plenário (12min30s à 14min20s). 3. ORDEM
DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da
Emenda Legislativa nº 66/2018 ao Projeto de Lei n°. 92/2018, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder abono natalino aos servidores públicos municipais e
dá outras providências. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em
única votação a Emenda Legislativa nº 66/2018 ao Projeto de Lei nº 92/2018, a qual
foi aprovada (14min25s à 15min20s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à
leitura da Emenda Legislativa nº 67/2018 ao Projeto de Lei n°. 92/2018, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a conceder abono natalino aos servidores públicos
municipais e dá outras providências. Em única discussão a emenda. Encerrada a
discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 67/2018 ao Projeto de Lei nº
92/2018, a qual foi aprovada (15min21s à 16min39s). Solicita ao Vereador Geraldo
que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 68/2018 ao Projeto de Lei n°. 92/2018,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono natalino aos servidores
públicos municipais e dá outras providências. Em única discussão a emenda.
Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 68/2018 ao Projeto
de Lei nº 92/2018, a qual foi aprovada (16min40s à 17min55s). Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda à leitura da Emenda Legislativa nº 69/2018 ao Projeto de Lei
Substitutivo nº 01/2018 ao Projeto de Lei nº 68/2018, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a proceder à 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
Legislativa nº 69/2018 ao Projeto de Lei Substitutivo nº 01/2018 ao Projeto de Lei nº
68/2018, a qual foi aprovada (17min56s à 19min26s). VEREADOR THOMAZ
apresenta relatório de vistas ao Projeto de Lei Substitutivo nº. 01/2018 ao Projeto de
Lei nº 68/2018. VEREADOR JEFERSON solicita vistas ao Projeto de Lei
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Substitutivo nº. 01/2018 ao Projeto de Lei nº 68/2018, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a proceder à 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 a solicitação de vistas do Vereador Jeferson, a
qual foi aprovada (19min27s à 26min). VEREADOR JEFERSON solicita vistas ao
Projeto de Lei Substitutivo nº. 02/2018 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 Jeferson, a qual foi aprovada (26min03s à
26min30s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura do Requerimento nº
58/2018, que requer, na forma regimental, e depois de ouvir o Plenário, que o Poder
Executivo, através do setor competente, envie à essa Casa de Leis cópias dos
processos de supressão de vegetação dos lotes urbanos nos anos de 2017 e 2018;
cópias dos Processos Administrativo de Auto de Infração (PRAD); cópia de todas
(ART) emitidas em nos anos de 2017 e 2018; e, cópias das Certidões Ambientais do
ano de 2018 para ligação de luz. Em única discussão o requerimento. Encerrada a
discussão. Em única votação o Requerimento nº 58/2018, o qual foi aprovado
(26min31s à 28min09s). VEREADOR JEFERSON solicita vistas ao Projeto de Lei
nº. 58/2018, que institui a identidade visual do Poder Executivo do município de
Itapoá – SC. PRESIDENTE coloca em deliberação a solicitação de vistas do
Vereador Jeferson, a qual foi aprovada (28min12s à 28min41s). VEREADOR
JEFERSON solicita vistas ao Projeto de Lei nº. 63/2018, que altera a Lei Municipal
de nº 055, de 11 de setembro de 1990, que cria a bandeira do município de Itapoá SC. PRESIDENTE coloca em deliberação a solicitação de vistas do Vereador
Jeferson, a qual foi aprovada (28min43s à 29min07s). Solicita ao Vereador Geraldo
que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 85/2018, que institui o mês de abril como
mês da prevenção à crueldade contra animais dedicado à realização de campanhas de
conscientização sobre a causa animal. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº 85/2018, o qual foi aprovado
(29min09s à 30min24s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura do Projeto
de Lei Substitutivo nº 03/2018 ao Projeto de Lei nº. 19/2018, que institui a Semana
Municipal de Prevenção às Drogas no Município de Itapoá-SC. Em segunda discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Substitutivo nº
03/2018 ao Projeto de Lei nº. 19/2018, o qual foi aprovado (30min25s à 31min30s).
VEREADOR THOMAZ solicita vistas ao Projeto de Lei nº. 64/2018, que institui o
programa incentivo ao acompanhamento das obras e serviços municipais e dá outras
providências. PRESIDENTE coloca em deliberação a solicitação de vistas do
Vereador Thomaz, a qual foi aprovada (31min31s à 32min26s). Solicita ao Vereador
Geraldo que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 77/2018, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial de
dotação. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira
votação o Projeto de Lei nº. 77/2018, o qual foi aprovado, com um voto contrário
(32min27s à 36min13s). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura do Projeto
de Lei nº. 87/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos
adicionais suplementares por anulação parcial de dotação. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 87/2018, o
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qual foi aprovado, com um voto contrário (36min15s à 40min31s). Solicita ao
Vereador Geraldo que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 92/2018, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a conceder abono natalino aos servidores públicos
municipais e dá outras providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 92/2018, o qual foi aprovado
(40min34s à 43min59s). 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador
Geraldo que proceda a leitura da Indicação nº. 173/2018, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a aquisição de
equipamentos adequados para Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizar os
serviços de tapa buraco na malha asfáltica da Cidade (46min58s à 47min47s).
Suspende a reunião (48min10s). Reabre a reunião. VEREADOR JOAREZ requer a
dispensa dos prazos regimentais para que possam ser votados, na data de hoje, o Projeto de
Lei n°. 92/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono natalino
aos servidores públicos municipais e dá outras providências, e o Projeto de Lei nº.
94/2018, que concede abono natalino pecuniário aos servidores públicos da Câmara
Municipal de Itapoá/SC, e dá outras providências. PRESIDENTE suspende a reunião,
para que as Comissões possam dar seus pareceres no PLL nº 94/2018 (53min52s à
55min29s). Reabre a reunião. Convoca os vereadores para a reunião extraordinária
que será realizada na sequencia, para deliberação dos PL 92 e 94/2018 (1h11min05s à
1h13min37s). 5. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Ordinária, às 20h18min, 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, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 03 de
dezembro de 2018.
José Antonio Stoklosa
Presidente

Geraldo Rene Behlau Weber
Secretário ad hoc

[assinado digitalmente]

[assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza
Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para
consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
Ata n° 55/2018 – 03 de dezembro de 2018.

