
ATA Nº 13/2018 DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 09 DE ABRIL DE 2018.

Aos nove dias do mês de março de 2018, às 19h08min, sob a Presidência de seu Presidente,
o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 9ª 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 Osni Ocker 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 Osni Ocker (2min15s à 5min35s). Em discussão
a Ata Ordinária nº 10/2018.  VEREADOR THOMAZ  requer o sobrestamento da citada
ata.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Thomaz,  o  qual  foi
acatado, com ausência do Vereador Ezequiel  (6min08s à 7min42s).  Em discussão a Ata
Ordinária  nº  11/2018.  VEREADOR THOMAZ  requer  o  sobrestamento  da  citada  ata.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi acatado,
com ausência do Vereador Ezequiel (7min43s à 8min16s).  Em discussão a Ata Ordinária nº
12/2018. VEREADOR THOMAZ requer o sobrestamento da citada ata.  PRESIDENTE
em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi acatado, com ausência do
Vereador  Ezequiel  (8min17s  à  8min42s).  Tendo  em  vista  que  o  cargo  de  Primeiro
Secretário encontra-se vago, questiona se algum vereador pretende candidatar-se ao cargo.
VEREADOR THOMAZ se inscreve ao cargo de Primeiro Secretário da Mesa Diretora.
PRESIDENTE  coloca  em deliberação  o  nome  do  Vereador  Thomaz  para  o  cargo  de
Primeiro  Secretário  da  Mesa  Diretora,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do  Vereador
Ezequiel (8min46s à 10min57s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura das
correspondências  (10min59s  à  26min38s).  2.  ENTRADA NA CASA:  VEREADOR
GERALDO solicita dispensa da leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na
Casa. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Geraldo, o qual foi
aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Resolução  nº  02/2018,  que  altera  a
Resolução n. 09/2014, que estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Itapoá/SC, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 21/2018, que  institui no
município de Itapoá a "Semana Municipal de Conscientização do Autismo", criando o
"Dia Municipal do Autista" e dá outras providências. Após, distribui os dois projetos
às Comissões Permanentes, em regime ordinário (27min07s à 29min08s). 3. ORDEM
DO  DIA:  PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, que altera a Lei Municipal nº 155, de 09 de
janeiro  de 2003,  que dispõe  sobre  a  estruturação do plano de cargos  e  carreiras  do
Poder Executivo do município de Itapoá. VEREADORA JANAYNA requer vistas ao
PLC  nº  04/2018.  PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  da  Vereadora
Janayna,  o  qual  foi  acatado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel (29min10s  à
29min58s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
03/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial
por superávit financeiro do exercício anterior, na Lei Orçamentária nº 754, de 11 de
dezembro de 2017. Em única discussão o PLO nº 03/2018. Encerrada a discussão. Em
única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  03/2018,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do
Vereador Ezequiel (30min02s à 39min04s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda
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à leitura do Projeto de Lei nº  07/2018, que  altera  a nomenclatura da Ação 2217 do
Programa 16 - Esporte Promovendo a Integração da Sociedade, da Lei Municipal n°
703,  de  21  de  julho  de  2017. Em única  discussão  o  PLO nº  07/2018.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 07/2018, o qual foi aprovado , com
ausência do Vereador Ezequiel (39min05s à 45min02s). Solicita ao Vereador Thomaz
que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 13/2018, que  autoriza o Poder Executivo
Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  superavit  financeiro  do  exercício
anterior, na Lei Orçamentaria nº 574, de 11 de dezembro de 2017.  Em única discussão
o  PLO  nº  13/2018.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº
13/2018,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel (45min04s  à
56min30s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº
15/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
do  Brasil  S.A.  e  dá  outras  providências. Em  única  discussão  o  PLO  nº  15/2018.
Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  15/2018,  o  qual  foi
aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (56min32s à 1h14min55s). Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 18/2018, que  autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  proceder  a  alienação  de  bens  móveis  inservíveis  e  dá
outras  providências. Em única discussão o PLO nº  18/2018. Encerrada a  discussão.
Em única votação o Projeto de Lei nº 18/2018, o qual foi aprovado , com ausência do
Vereador  Ezequiel (1h14min56s  à  1h18min12s).  VEREADOR JEFERSON  solicita
discussão  e  votação  em bloco  das  quatro  emendas  legislativas.  PRESIDENTE  em
deliberação o requerimento do Vereador Jeferson, o qual foi aprovado, com ausência
do Vereador Ezequiel.  Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da Emenda
Legislativa nº 03/2018 ao Projeto de Lei nº  10/2018, que  altera 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;  Emenda  Legislativa  nº
04/2018 ao Projeto de Lei nº 10/2018, que  altera 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; da Emenda Legislativa nº 05/2018 ao Projeto
de Lei nº 10/2018, que  altera 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 da Emenda Legislativa nº 06/2018 ao Projeto de Lei nº 10/2018,
que  altera  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. Em  única  discussão  as  EM  nº  03,  04,  05  e  06/2018.  Encerrada  a
discussão.  Em única  votação  as  Emendas  Legislativas  nº  03,  04,  05  e  06/2018  ao
Projeto  de  Lei  nº  10/2018,  as  quais  foram  aprovadas ,  com  ausência  do  Vereador
Ezequiel (1h18min14s  à  1h39min26s).  Tendo em vista  que  somente  a  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação Final deu seu parecer ao PLO nº 10/2018, suspende a
reunião,  para  que  as  demais  Comissões  possam  providenciar  seus  pareceres
(1h39min50s  à  1h40min39s).  Reabre  a  reunião.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda à leitura do Projeto de Lei nº 10/2018, que altera 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. Em única discussão o PLO nº
10/2018. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 10/2018, o qual
foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Ezequiel (1h55min11s  à  2h05min57s).
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VEREADORA JANAYNA  solicita  a  retirada  da  Moção nº  02/2018,  que  aplaude e
congratula  os  policiais  militares  pelo  êxito  na prisão  e  identificação de  autores  em
uma ocorrência de um roubo no comércio local, da pauta da presente reunião, tendo
em  vista  que  os  policiais  homenageados  não  conseguiram  estar  presentes  nesta
reunião.  Requer  que  a  moção  seja  inclusa  na  próxima  pauta.  PRESIDENTE  em
deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi acatado, com ausência do
Vereador  Ezequiel (2h06min06s  à  2h07min31s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que
proceda à  leitura  do  Requerimento  nº  29/2018,  que requer  que  o Poder  Legislativo
conceda Medalha de Honra ao Mérito ao sr. Samuel Martins . Em única discussão o
Requerimento. Encerra a discussão. Em única votação o Requerimento nº 29/2018, o
qual foi aprovado, com ausência do Vereador Ezequiel (2h07min34s à 2h10min21s).
4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
da  Indicação  nº  45/2018,  que  indica  a  manutenção  geral  em  todas  as  vias  da
comunidade Saí Mirim: ensaibramento, manilhamento, nivelamento das ruas e sistema
de  drenagem  pluvial  nas  referidas  vias;  Indicação  nº  46/2018,  que  indica  a
manutenção e  o ensaibramento das  Ruas 2580 e Ymira,  no Bairro Pontal  do Norte;
Indicação  nº  47/2018,  que  indica  a  roçada  do  acostamento  da  Estrada  José  Alves,
Bairro Jaguaruna; Indicação nº 48/2018, que indica a manutenção da Rua 1700, neste
Município; Indicação nº 49/2018, que indica a transformação em sentido único as ruas
que ligam a Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas à Rua Francisco Quirino Correa,
localizadas entre a Avenida Beira Mar 3 e a Rua do Príncipe; Indicação nº 50/2018,
que indica a manutenção e o patrolamento da Rua 1970, neste Município; Indicação nº
51/2018,  que indica  a  extensão de rede de  energia  elétrica na  Rua Norma de Jesus
Soares,  localizada  na  Vila  Guilherme;  e  da  Indicação  nº  52/2018,  que  indica  a
manutenção ou a reconstrução da praça da Rua 160, na beira mar, no Bairro Barra do
Saí,  Itapoá/SC  (2h10min22s  à  2h17min44s).  5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR GERALDO requer  a  inclusão,  na  próxima  pauta,  de  uma  moção  de
pesar  pelo  falecimento  da  mãe  do  senhor  Werney  Serafini  (2h18min50s  à
2h19min47s). VEREADOR CALDEIRA (2h20min01s à 2h27min37s). VEREADOR
OSNI  (2h28min05s  à  2h34min14s).  VEREADOR  JEFERSON  (2h34min20s  à
2h36min12s).  VEREADOR  STOKLOSA (2h36min14s  à  2h39min35s).  6.
ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 21h42min, 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, 09 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
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