
ATA Nº 12/2018 DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 02 DE ABRIL DE 2018.

Aos dois dias do mês de março de 2018, às 19h02min, sob a Presidência de seu Presidente,
o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 8ª 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
convida o Senhor Edson da Cunha Speck para dirigir-se à tribuna para fazer o juramento de
posse e apresentar seu diploma. Com fulcro no inciso IXX, art. 39, do Regimento Interno,
declara empossado no cargo de Vereador o Senhor Edson da Cunha Speck (1min35s à
2min38s). Tendo em vista que o cargo de Primeiro Secretário encontra-se vago, questiona
se algum vereador pretende candidatar-se ao cargo. Como não houve nenhum interessado,
nomeia  como  Secretário  ad  hoc o  Vereador  Jonecir  (3min23s  à  3min45s).  Solicita  ao
Vereador  Jonecir  que  proceda à  leitura das  correspondências  (3min59s à  12min27s).  2.
ENTRADA NA CASA:  VEREADOR  THOMAZ  solicita  dispensa  da  leitura  dos
projetos  de  lei  que  estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em deliberação  o
requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Jonecir
que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº  10/2018,  que  a ltera  a  Lei
Municipal n° 188, de 24 de junho de 2008, que dispõe sobre o programa comunitário
de  obras  e  melhoramentos  no município,  e  dá  outras  providências;  e  do  Projeto  de
Resolução  nº  01/2018,  que  cria  no  Poder  Legislativo  do  município  de  Itapoá/SC o
“Espaço  Tribuna  Popular”,  e  dá  outras  providências. Após,  distribui  às  Comissões
Permanentes o PR nº 01/2018, em regime ordinário, e o PLO nº 10/2018, em regime
de urgência, após deliberação pelo Plenário (12min35s à 14min24s).  3. ORDEM DO
DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Jonecir  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento nº 15/2018, que requer a concessão de Título de Cidadão Honorário ao
Senhor Hercílio Souza. Em única discussão o Requerimento. Encerra a discussão. Em
única  votação  o  Requerimento  nº  15/2018,  o  qual  foi  aprovado  (14min25s  à
16min07s).  Solicita  ao  Vereador  Jonecir  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº
22/2018,  que  requer  informações  a  respeito  das  providências  tomadas  face  às
indicações enviadas a esse Poder, sendo estas: Indicação nº 15/2018: pavimentação da
Rua da Graça, no bairro Samambaial; Indicação nº 28/2018: manutenção da Rua Maria
Nuciata  Bruculi  Big,  no  bairro  Barra  do  Saí;  Indicação  nº  29/2018:  colocação  de
iluminação pública na Rua 1320, no bairro Verdes Mares, e manutenção da Rua 2700,
no bairro Pontal do Norte. Em única discussão o Requerimento. Encerra a discussão.
Em  única  votação  o  Requerimento  nº  22/2018,  o  qual  foi  aprovado  (16min09s  à
20min05s).  Solicita  ao  Vereador  Jonecir  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  nº
25/2018, que  requer informação e cópia do histórico sobre o atendimento do PA 24h
referente  à  munícipe  Amanda  Martins,  especialmente  o  motivo  na  demora  do
atendimento. Em única discussão o Requerimento.  Encerrada a discussão.  Em única
votação  o  Requerimento  nº  25/2018,  o  qual  foi  aprovado  (20min06s  à  24min15s).
Solicita ao Vereador Jonecir que proceda à leitura do Requerimento nº 26/2018, que
requer que o Poder Legislativo conceda um moção de aplausos aos Policiais Militares
Soldados Manarim, Bruno e Paes. Em única discussão o Requerimento. Encerrada a
discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº  26/2018,  o  qual  foi  aprovado
(24min19s  à  25min29s).  Solicita  ao  Vereador  Jonecir  que  proceda  à  leitura  do
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Requerimento  nº  27/2018,  que  requer  que  o  Poder  Executivo,  através  de  setor
competente, proceda à instalação de iluminação pública entre a Rua Sucuruna e a Rua
2550. Em única discussão o Requerimento. VEREADOR THOMAZ requer a retirada
do citado Requerimento (25min30s à 25min57s). PRESIDENTE solicita ao Vereador
Jonecir  que proceda à leitura do Requerimento nº 28/2018, que  requer  que o Poder
Legislativo conceda o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Jorginho dos Santos Mello.
Em  única  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o
Requerimento nº 28/2018, o qual foi aprovado, com um voto contrário (35min56s à
40min33s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Jonecir  que
proceda à leitura da Indicação nº 40/2018, que indica a pavimentação das Ruas Senhor
Bom Jesus e Paissandu, no Bairro Pontal do Norte; Indicação nº 41/2018, que indica
providencie a manutenção da Rua Rafael Contador entre a Rua 360 e 370, Barra do
Sai, Itapoá-SC; Indicação nº 42/2018, que indica providencie a manutenção e roçada
das Ruas 2500, 2540, 2590 Upiúba e Xipu, no bairro Pontal do Norte;  Indicação nº
43/2018,  que  indica  providencie  a  manutenção  geral  da  Rua  Aguató,  entre  as  ruas
1640 e 1650; e da Indicação nº 44/2018, que indica providencie a construção de um
redutor de velocidade na Rua João Batista Velem na altura da quadra 20 do Balneário
Itapoá  (35min56s  à  40min33s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
JEFERSON  (40min51s  à  50min55s).  VEREADOR  GERALDO (51min12s  à
53min39s).  VEREADOR  CALDEIRA (53min49s  à  1h01min21s).  VEREADOR
THOMAZ (1h01min37s à 1h09min19s).  VEREADORA JANAYNA (1h09min34s à
1h18min43s).  VEREADOR  EDSON  (1h19min22s  à  1h22min19s).  6.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 20h27min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme,  vai  assinada  pelo  Presidente,  Vice-Presidente  e  pela  Secretária  ad  hoc,
designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza.  Itapoá, 02 de abril 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). Para
consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

Ata n° 12/2018 – 02 de abril de 2018. 

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

		2018-04-18T09:16:33-0300


		2018-04-18T09:16:35-0300


		2018-04-18T09:16:38-0300




