ATA Nº 32/2018 DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 16 DE JULHO DE 2018.
Aos dezesseis dias do mês de julho de 2018, às 19h01min, sob a Presidência da Vereadora
Janayna Gomes Silvino , realizou-se a 22ª Reunião Ordinária do 2º ano Legislativo da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. A Presidente declarou abertos os trabalhos,
após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão
a Ata Ordinária nº 30/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador Stoklosa, do
Vereador Joarez e do Vereador Caldeira. Em discussão a Ata Extraordinária nº. 31/2018, a
qual foi aprovada com ausência do Vereador Stoklosa, do Vereador Joarez e do Vereador
Caldeira (1min09s à 1min50s-Parte 1). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
das correspondências (1min51s à 6min50s-Parte1). 2. ENTRADA NA CASA:
VEREADOR OSNI solicita dispensa da leitura dos projetos que estão dando entrada na
Casa. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Osni, o qual foi
aprovado (6min51s à 7min25s-Parte1). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
da ementa do Projeto de Lei nº. 39/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
celebrar convênio com a delegacia de Polícia de Itapoá, objetivando a cessão de servidores
efetivos e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 46/2018, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências, e
Projeto de Lei nº. 47/2018, que institui a semana municipal do idoso e dá outras
providências. Coloca em deliberação o regime de urgência do PLO 39/2018, o qual foi
aprovado com ausência do vereador Stoklosa e do Vereador Joarez. Após distribui o PLO
39/2018 às Comissões Permanentes em Regime de Urgência, o PLO 46/2018 e o PLO
47/2018 às Comissões Permanentes em Regime Ordinário (7min26s à 8min42s-Parte1). 2.
ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura
da Emenda Legislativa nº. 16/2018 do tipo: modificativa nº. 01/2018, ao projeto de
Lei Municipal nº. 30/2018, que fixa o índice da revisão geral anual das remunerações
de todos os servidores públicos do município de Itapoá/SC e dá outras providências.
Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda
Legislativa nº. 16/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador Joarez e do
Vereador Stoklosa. (8min44s à 10min17s-Parte1). Solicita ao Vereador Thomaz que
proceda a leitura da Emenda Legislativa nº. 17/2018 do tipo: Modificativa nº. 01/2018
ao Projeto de lei nº. 40/2018, que concede reajuste das remunerações dos servidores
públicos do município de Itapoá/SC. Em única discussão a emenda. Encerrada a
discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº. 17/2018, a qual foi aprovada
com ausência do Vereador Joarez e do Vereador Stoklosa (10min19s à 12min33sParte1). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do Projeto de lei nº.
30/2018, que fixa o índice de revisão geral anual das remunerações de todos os
servidores públicos do município de Itapoá/SC e dá outras providências. Em única
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº.
30/2018, o qual foi aprovado com ausência do Vereador Joarez e Vereador Stoklosa
(12min34s à 14min06s-Parte1). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do
Projeto de Lei nº. 31/2018, que altera a Lei Municipal nº. 446 de 28 de maio de 2013,
que concede vale alimentação aos servidores públicos do município de Itapoá/SC. Em
única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei
nº. 31/2018, o qual foi aprovado com ausência do Vereador Joarez e Vereador Stoklosa
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(14min08s à 16min28s-Parte1). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do
Projeto de Lei nº. 40/2018, que concede reajuste das remunerações de todos os
servidores do município de Itapoá/SC. Em única discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº. 40/2018, o qual foi aprovado com
ausência do Vereador Joarez e Vereador Stoklosa (16min30s à 17min49s-Parte1).
Solicita ao Vereador Thomaz que proceda a leitura do Projeto de resolução nº. 4/2018,
que dispõe sobre a criação da “Sessão do Estudante” na Câmara Municipal de Itapoá e
dá outras providências. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única votação o Projeto de Resolução nº. 4/2018, o qual foi aprovado com ausência do
Vereador Joarez e Vereador Stoklosa (17min50s à 23min18s-Parte1). Solicita ao
Vereador Caldeira que proceda a leitura da Moção nº. 13/2018, que aplaude e
congratula a equipe Paralimpica da Associação Esportiva e Paradesportiva de Itapoá –
ASEPI. Em única discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a
Moção nº. 13/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador Joarez e do
Vereador Stoklosa. Convida os Paratletas para receberem a Moção (23min41s à
55min10s- Parte 1). Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura da Moção nº.
14/2018, que apela a minimizar o impacto do Plano de equacionamento do déficit do
plano Petros. Em única discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em única votação a
Moção nº. 14/2018, a qual foi aprovada com ausência do Vereador Joarez, do Vereador
Stoklosa e do Vereador Osni. Convida o senhor João Romão para receber a Moção.
SENHOR JOÃO ROMÃO faz um comentário a respeito da Petros (55min23s- Parte1 à
16min52s-Parte2). 4. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA
(19min09s à 23min33s-Parte2). VEREADOR JEFERSON (23min40s à 39min53sParte2).
VEREADOR
THOMAZ
(40min05s
à
52min28s-Parte2).
5.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária,
às 20h50min, 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, 16 de julho
de 2018.
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