
ATA Nº 26/2018 DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 18 DE JUNHO DE 2018.

Aos dezoito dias do mês de junho de 2018, às 19h00min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 18ª Reunião Ordinária do 2º ano Legislativo
da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Vereador Thomaz declarou abertos os
trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso.  Vereador  Stoklosa  assume  a  Presidência. 1.
PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária nº 25/2018, a
qual  foi  aprovada  com ausência  da  Vereador  Janayna  (2min16s  à  2min30s  –  Parte  1).
Solicita  ao  Vereador  Thomaz que  proceda  à  leitura  das  correspondências  (2min36s  à
6min56s – Parte 1).  2. ENTRADA NA CASA: Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à
leitura do Projeto de Lei  Complementar  nº.  11/2018,  que dispõe sobre a utilização dos
depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, realizados em processos
vinculados  ao  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Santa  Catarina  e  dá  outras  providências.
VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da leitura dos projetos que estão dando entrada
na Casa.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz o
qual foi aprovado. Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa Projeto de
Lei Complementar nº. 11/2018; da ementa do Projeto de Lei  nº. 33/2018, que autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação e
da  ementa  do  Projeto  de  Lei  nº.  34/2018,  que  denomina  via  pública  como  “Travessa
Deolinda Tereza da Silva”, no município de Itapoá/SC. Coloca em deliberação a solicitação
de regime de urgência do PLO nº. 11/2018, o qual foi aprovado com votos contrários do
Vereador  Edson,  Vereador  Jeferson  e  Vereador  Caldeira.  Após,  distribui  o  projeto  às
Comissões  Permanentes  da  Casa  em  regime  de  urgência.  Coloca  em  deliberação  a
solicitação  de  regime  de  urgência  do  PLO  nº.  33/2018,  o  qual  foi  aprovado  por
unanimidade. Após distribui o projeto às Comissões Permanentes em regime de urgência.
Distribui o PLO nº. 34/2018 às Comissões Permanentes em regime ordinário (7min04s à
9min16s – Parte 1). 2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz
que proceda à leitura do Requerimento nº. 44/2018, que  requer, na forma regimental, e
depois de ouvir o Plenário que o Poder Executivo, através do setor competente envie a essa
Casa  de  Leis  informações  referentes  aos  terreno  que  são  patrimoniados  em  nome  da
Prefeitura, e não possuem obras  publica.  Indicando Bairro, Quadra, Lote ou  endereço.
Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  o
Requerimento  nº.  44/2018,  o  qual  foi  aprovado  (9min18s  à  10min28s  –  Parte  1).
Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do  Requerimento nº. 45/2018, que
requer, na forma regimental, e depois de ouvir o Plenário que o Poder Legislativo, conceda
uma Moção de Aplausos aos Atletas da 3ª Idade, medalhistas na competição Estadual. Em
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº.  45/2018,  o  qual  foi  aprovado  (10min29s  à  12min06s  –  Parte  1).  Solicita  a
Vereadora Janayna que assuma a cadeira de presidente para que ele  possa fazer um
requerimento verbal  VEREADOR STOKLOSA requer  verbalmente uma Moção de
Aplauso  para  a  polícia  Militar  e  uma Moção de Aplauso  para  a  Polícia  Rodoviária
Estadual.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador
Stoklosa,  o  qual  foi  aprovado (12min30s  à  14min11s  –  Parte  1).  VEREADOR
GERALDO requer verbalmente uma Moção de Aplauso ao grupo Eterno Louvor da Igreja
Adventista  da  Barra  do  Saí.  PRESIDENTE coloca  em deliberação  o  requerimento  do
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Vereador  Geraldo,  o  qual  foi  aprovado  (14min12s  à  15min16s  –  Parte  1).  3.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da
Indicação  nº.  91/2018,  que  indica ao Senhor Prefeito Municipal que,  através do setor
competente, providencie a remoção dos galhos que se encontram na calçada da Av. Brasil,
em  frente  a  residência  nº  1415;  Indicação  nº.  92,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie  a implantação de redutores
de velocidade (lombada), ao longo da Rua Walter Crisanto entre as Ruas Gramados e
Marcelo Euzébio, no Bairro Samambaial, Gleba II, Itapoá/SC; Indicação nº. 93/2018,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  o  ensaibramento  da  Rua  1950,  localizada  no  Balneário  Palmeiras,
Itapoá/SC; Indicação nº. 94/2018, que  Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através
do setor competente, providencie o ensaibramento, a implantação de caixas de capacitação
de água fluvial  e roçada da Rua Leônidas Antônio Costa,  nas proximidades do nº 924,
esquina com a Rua Mariane Kummrow;  Indicação  nº.  95/2018,  que  Indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação de uma
lombada ou redutor de velocidade na Av. Brasil, entre o restaurante Tikay e o Camping nas
proximidades do artefatos de cimento Oliveira e Pozzer; Indicação nº. 96/2018, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção
em toda a extensão da Rua Bem Ti Vi (Rua 2110); Indicação nº. 97/2018, que  Indica ao
Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  notifique  a  empresa
responsável para a remoção do poste localizado em frente a Caixa-d'água, na Rua Felipe
Schimidt,  no  Bairro  São  José  (15min30s  à  22min58s  –  Parte  1).  4.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR  JEFERSON (23min13s  à  37min54s  -  Parte  1).
VEREADOR  CALDEIRA (38min06s  à  49min04s  –  Parte  1).  VEREADOR
GERALDO (0min05s  à  3min15s–  Parte  2).  VEREADOR  THOMAZ  (3min30s  à
13min58s – Parte 2).  VEREADORA JANAYNA (14min10s à 21min27s – Parte 2).
VEREADOR STOKLOSA (22min00s à 29min42s– Parte2). 5. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h22min, 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, 18 de junho de 2018.
                                                                                      
                  José Antonio Stoklosa                                      Janayna Gomes Silvino
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