
ATA Nº 23/2018 DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 28 DE MAIO DE 2018.

Aos vinte e um oito do mês de maio de 2018, às 19h06min, sob a Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 15ª  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 21/2018, a qual foi aprovada com ausência
do Vereador Ezequiel. Em discussão a Ata Ordinária nº 20/2018, a qual foi aprovada com
ausência do Vereador Ezequiel  (7min28s à 7min43s). Solicita ao Vereador Thomaz que
proceda a leitura das correspondências (7min48s à 12min34s). 2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do Projeto de Lei n°.
24/2018,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  a  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulação parcial de dotação e do Projeto de Lei nº. 25/2018, que dispõe
sobre  a  obrigatoriedade da  identificação eletrônica,por  meio  de  microchip,  de  todos  os
animais  das  espécies  canina,  felina,  equina,  muar,  asinina,  de tração ou não,  dentro do
município de Itapoá.  VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da leitura dos projetos.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi
aprovado.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  a  leitura  somente  da  ementa  dos
projetos.  (12min42s  à  13min48s).  VEREADORA JANAYNA  solicita  a  inclusão  do
Projeto de Lei nº. 32/2018, que dispõe sobre a criação do sistema municipal de proteção e
defesa civil, da coordenadoria municipal de proteção e defesa civil, do fundo municipal de
proteção  e  defesa  civil,  do  grupo  integrado  de  ações  coordenadas,  na  estrutura
organizacional da prefeitura municipal de Itapoá, e dá outras providências,  para dar entrada
na Casa na presente reunião.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da
Vereadora Janayna, o qual foi aprovado. Coloca em deliberação a solicitação de Regime de
Urgência do PLO 32/2018, o qual foi aprovado.  Coloca em deliberação a solicitação de
regime de urgência do PLO 24/2018, o qual foi aprovado (15min02s á 15 min27s).  Coloca
em deliberação a solicitação de regime de urgência do PLO 25/2018, o qual foi aprovado.
Após  distribui  o  PLO nº.  24/2018,  o  PLO  nº.  25/2018  e  o  PLO  nº.  32/2018  para  as
Comissões  Permanentes  da  Casa  em  regime  de  urgência  (  13min54s  à  15min54s).  3.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
do Projeto de Lei Ordinária nº. 28/2018, que autoriza o Poder Executivo municipal a
abrir créditos adicionais suplementares por anulações parciais de dotações.  Em única
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o PLO nº. 28/2018, o
qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (16min05s  à  18min36s).  VEREADORA
JANAYNA solicita  inclusão  da  Moção  de  Apoio  Irrestrito  ao  movimento  de
paralisação  ao  setor  de  transporte  rodoviário  de  cargas  em todo  País,  na   presente
reunião. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da Vereadora Janayna,
o qual foi aprovado (18min42s à 19min51s). Solicita ao Vereador Thomas que proceda
a leitura do Requerimento nº.  38/2018 que requer,  na forma regimental e depois  de
ouvido  o  Plenário  que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  encaminhe
informações referente a regulamentação da função “Educador Social”. Em discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 38/2018,
o  qual  foi  aprovado  (19min53s  à  22min09s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz   que
proceda  a  leitura  do  Requerimento  nº.  39/2018  que  requer,  na  forma  regimental  e
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depois de ouvido o Plenário que o Poder Executivo, envie a esta Casa de Leis todas as
informações,  referentes às prestações de contas e pagamentos efetivados pelo Poder
Executivo,  da  obra  de  melhorias  da  Av.  Ana  Maria  de  Freitas.m  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 39/2018,
o qual foi aprovado (22min10s à 25min35s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda
a leitura do Requerimento nº. 40/2018, que requer, na forma regimental e depois de
ouvir  o plenário,  que o Poder  Executivo,  através do setor competente,  secretaria  de
obras e agricultura, sejam realizadas as roçadas nas ruas de acesso ao Parque do CTG
Fronteiras  do  Litoral”,  e  disponibilizem  um  trator  para  desencalhar  veículos  e
caminhões  que  darão  acesso  ao  parque.  Em discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão.  Em  única  votação  o  Requerimento  nº.  40/2018,  o  qual  foi  aprovado
(25min38s  à  27min49s).  VEREADORA JANAYNA solicita  que  o  PLO  32/2018
tramite  em  regime  de  Urgência  Especial.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o
requerimento  da  Vereadora  Janayna  o  qual  foi  aprovado.  Inclui  o  PLO 32/2018  na
Pauta  da  presente  reunião.  Suspende  a  reunião  para  que  as  Comissões  discutam  e
emitam  parecer  ao  PLO  32/2018  (27min52s  à  31min02s-  Parte  1).  Reabre  a  15º
Reunião  Ordinária.  Solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda a  leitura  do  PLO nº.
32/2018.  VEREADOR  THOMAZ solicita  dispensa  da  leitura  dos  projetos.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi
aprovado. Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura somente da ementa do
projeto.  Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto
de  Lei  nº.  32/2018,  o  qual  foi  aprovado  com  abstinência  do  Vereador  Edson.
(45min16s  à  47min03s-Parte  2).  3.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura da Indicação nº 74/2018, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a substituição das
tábuas  de  madeira,  e  das  demais  estruturas  necessárias  da  ponte  localizada  no  bairro
Figueira  do  Pontal,  para  que  a  população que  utiliza  a  mesma tenha maior  segurança;
Indicação nº. 75/2018,  que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção na Rua Sumaré (Rua 2340) em toda sua extensão e
Indicação nº. 76/2018  que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção na Rua Jabotipé (Rua 1860) em toda sua extensão
(47min05s  à  49min18s-  Parte  2).  4.  ESPAÇO  REGIMENTAL: VEREADOR
STOKLOSA (49min50s à 54min55s - Parte 2).  VEREADOR EDSON (55min18s à
1h20s-  Parte  2).  VEREADOR  CALDEIRA (1h28s  à  1h09min33s-  Parte2).
VEREADOR  GERALDO  (1h09min50s  à  1h17min01s-  Parte2).  VEREADOR
JEFERSON (1h17min12s  à  1h19min32s-  Parte  2).  VEREADOR  STOKLOSA
(1h19min35s  à  1h20min29s-  Parte2).  VEREADORA  JANAYNA (1h20min42s  à
1h28min32s- Parte 2). VEREADOR STOKLOSA (1h28min36s à 1h31min45s- Parte
2).  5.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 121h09min, 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,  Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo. Itapoá, 28 de maio
de 2018.                                         
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Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]
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