
ATA Nº 07/2018 DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018, às 19h08min, sob a Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do 2º ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou
abertos  os  trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso. 1.  PEQUENO  EXPEDIENTE:
PRESIDENTE  em  discussão  a Ata  Ordinária  nº  06/2018,  a  qual  foi  aprovada,  com
ausência do Vereador Thomaz e da Vereadora Janayna (9min45s à 10min08s). Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura das correspondências (10min26s à 18min12s).  2.
ENTRADA NA CASA:  VEREADOR  THOMAZ  solicita  dispensa  da  leitura  das
proposições  que  estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Thomaz
que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  02/2018,  que  a ltera  Lei
Municipal n° 727, de 28 de setembro de 2017, que autoriza o município de Itapoá a
conceder subvenção social por meio de convênio visando firmar parceria em prol da
prestação  de  serviços  assistenciais  à  saúde  na  unidade  de  Pronto  Atendimento  24
Horas  do  Município,  Projeto  de  Lei  nº.  03/2018,  que  autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal a abrir  crédito adicional suplementar especial por superávit financeiro do
exercício anterior, na Lei Orçamentária nº 754, de 11 de dezembro de 2017, Projeto de
Lei nº. 04/2018, que altera a Lei Municipal n° 723, de 18 de setembro de 2017, que
ratifica  o  protocolo  de  intenções  e  autoriza  o  ingresso  do  Município  de  Itapoá  no
Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, Projeto de Lei nº. 11/2018,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados em praças,
parques,  escolas  e  creches  municipais,  bem como  em locais  de  diversão  em geral,
aberto  ao  público.   Após,  distribui  os  quatro  projetos  de  lei  às  Comissões
Permanentes,  acatando  o  regime  de  urgência  aos  PLO  nº  02,  03  e  04/2018,  após
deliberação pelo Plenário, com quatro votos contrários ao PLO nº 02/218 e três votos
contrários aos PLO nº 03 e 04/2018 (18min17s à 21min47s).  3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  do  Parecer
Contrário à Emenda Legislativa nº 01/2018 ao Projeto de Lei nº 99/2017, que dispõe
sobre a divulgação da escala de plantões médicos no Pronto Atendimento 24 horas no
âmbito  do  Município  de  Itapoá/SC.  Em  única  discussão  o  Parecer  Contrário.
Encerrada a discussão. Em única votação o Parecer Contrário à Emenda Legislativa nº
01/2018  ao  Projeto  de  Lei  nº  99/2017,  o  qual  foi  rejeitado,  com  quatro  votos
favoráveis,  quatro  votos  contrários  e  voto  contrário  do  Presidente  (21min53s  à
24min02s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da Emenda Legislativa
nº 02/2018 ao Projeto de Lei nº 08/2018, que institui o Prêmio “Mulher Destaque”de
Itapoá.  VEREADOR JOAREZ solicita parecer jurídico do Procurador da Casa com
relação  ao  parecer  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  à  citada
Emenda,  tendo em vista  que  houve  empate  entre  os  votos  dos  vereadores  Joarez  e
Thomaz.  PRESIDENTE  suspende  a  reunião  por  alguns  minutos  (24min54s  à
25min53s). Reabre a reunião. Em única discussão a Emenda. Encerrada a discussão.
Em única votação a  Emenda Legislativa nº 02/2018 ao Projeto de Lei nº 08/2018, a
qual foi aprovada (34min52s à 38min01s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à
leitura do Requerimento nº 05/2018, que requer sua renúncia ao cargo de 1º Secretário
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da  Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Em  única  discussão  o
Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 05/2018,
o qual foi aprovado. Nomeia como Secretário ad hoc o Vereador Geraldo (38min06s à
41min46s).  Solicita  ao Vereador  Geraldo que  proceda à  leitura do Requerimento  nº
06/2018,  que  requer  informações  a  respeito  do  suposto  afastamento  do  Dr.  Mendel
Campos,  médico  plantonista  do  PA 24h  desde  maio  2016,  do  quadro  funcional  do
Instituto Vidas, entidade administradora do Pronto Atendimento.  Em única discussão o
Requerimento.  VEREADOR  THOMAZ requer  uma  alteração  no  citado
requerimento, com o fim de incluir o Instituto Vidas no documento.  PRESIDENTE
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº  06/2018,  o  qual  foi
aprovado  (42min06s  à  1h11min47s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  nº  08/2018,  que  indica  a
instalação de redes e telas de proteção, bem como a manutenção total  do campo de
futebol Jocélio de Aguiar; e da Indicação nº 09/2018, que  indica o ensaibramento da
Rua Nossa Senhora  do Perpétuo Socorro  (Rua 1590),  Balneário  Itapoá -  Anexo B1
(1h11min54s  à  1h13min20s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
JEFERSON (1h13min42s à 1h18min55s).  VEREADOR GERALDO (1h19min07s à
1h23min47s).  VEREADOR  JOAREZ (1h24min  à  1h30min40s).  VEREADORA
JANAYNA (1h30min55s à 1h38min15s).  VEREADOR CALDEIRA (1h38min26s à
1h48min20s).  VEREADOR THOMAZ (1h48min37s  à  2h11min14s).  VEREADOR
STOKLOSA (2h11min35s à  2h19min45s).  6.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h22min, e, para constar, foi lavrada a
presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Presidente,
Segundo Secretário e pela Secretária  ad hoc, designada para o ato, Patrícia Carneiro
Braz Guerra de Souza. Itapoá, 26 de fevereiro de 2018.
                                                                                         
                  José Antonio Stoklosa                                      Janayna Gomes Silvino
                            Presidente                                                      Vice-Presidente
                             [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).
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