
ATA Nº 24/2018 DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 04 DE JUNHO DE 2018.

Aos quatro dias do mês de junho de 2018, às 19h06min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 16ª 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  Extraordinária  nº  22/2018,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em
discussão a Ata Ordinária nº 23/2018, a qual foi aprovada por unanimidade  (6min07s à
6min38s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(6min40s  à  13min34s).  2.  ORDEM  DO  DIA: PRESIDENTE solicita  ao  Vereador
Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei Ordinária nº. 24/2018, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  a  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulação
parcial  de dotação.  Em única discussão o projeto.  Encerrada a discussão.  Em única
votação  o  PLO  nº.  24/2018,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  (13min47s  à
16min36s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura da Emenda legislativa
nº. 12/2018, do tipo Aditiva n°. 01/2018 ao Projeto de Lei municipal n°. 27/2018, 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 a emenda. Encerrada
a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 12/2018, a qual foi aprovada
(16min38s  à  18min14s).  Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  a  leitura  do
Requerimento  n°.  41/2018,  que  requer,  no  forma  regimental  e,  depois  de  ouvido  o
plenário, que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe a este Poder
Legislativo as seguintes informações referente a Escola Municipal Frei Valentim: I –
se existe a possibilidade para execução da obra de construção de banheiros masculinos
e femininos conforme a demanda dos alunos, e qual o prazo para que a citada obra se
inicie; II -  se existe a possibilidade dos alunos, com equipamentos novos de acordo
com  a  demanda  da  escola;  III  –  se  existe  a  possibilidade  da  construção  de  uma
cobertura na quadra poliesportiva para atender os alunos e professores tanto em dias
de sol quanto em dias de chuva. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão.
Em  única  votação  o  Requerimento  nº.  41/2018,  o  qual  foi  aprovado  (18min15s  à
23min50s).  Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do Requerimento n°.
42/2018, que requer,  na forma regimental e depois de ouvir  o plenário que o Poder
Executivo,  através  dos  setores  competentes,  execute  estudos  para  elaboração  e
viabilização de minuta de projeto de lei para concessão de isenções fiscais a futuras
empresas  que  se  instalarão  no  município  de  Itapoá,  bem  como  para  empresas  já
estabelecidas  na cidade,  os  incentivos  fiscais  poderão ser  de IPTU, ITBI,  ISSQN e
taxa  de  alvará,  habite-se,  entre  outros  impostos  municipais.  Em  discussão  o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento n°. 42/2018,
o  qual  foi  rejeitado  com votos  contrários  dos  Vereadores  Osni,  Ezequiel,  Geraldo,
Thomas e Jananyna (23min52s à 42min54s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda
a leitura do Projeto de Lei n º. 23/2018, que denomina via pública como “Rua Bento
Fideles  Ferreira”,  no  município  de  Itapoá/SC.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº.23/2018, o qual foi
aprovado por unanimidade (42min55s à 45min24s). Solicita ao Vereador Thomaz que
proceda a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  27/2018,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  da
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escala de plantões médicos no Pronto Atendimento 24 horas, no âmbito do município
de Itapoá/SC. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira
votação o Projeto de Lei nº. 27/2018, o qual foi aprovado (45min26s à 48min51s).  3.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da
Indicação  nº 77/2018, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a implantação de redutores de velocidade na estrada José Alves,
entre o entroncamento da SC-416 e a estrada Lindolfo Freitas Ledoux; da Indicação nº.
78/2018,  que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,  através do setor  competente,
providencie  a  manutenção  da  Rua  e/ou  Estrada  Procópio  Luduvino,  localizada  na
Comunidade  1º  de  Julho  e  da  Indicação  nº.  79/2018,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie  a regulem dos tempos iguais
do semáforo da Rua do Príncipe com a Avenida André Rodrigues de Freitas (48min53s à
51min53s).  4.  ESPAÇO  REGIMENTAL: VEREADOR  JEFERSON (52min20s  à
1h26s). VEREADOR THOMAZ (1h35s à 1h08min52s). VEREADOR STOKLOSA
(1h09min15s à 1h14min47s). VEREADOR GERALDO (1h14min56s à 1h16min32s).
5.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 19h59min, 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, 04 de junho
de 2018.
                                                                                      
                  José Antonio Stoklosa                                      Janayna Gomes Silvino
                            Presidente                                                      Vice-Presidente
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]

 
Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo

Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]
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