
ATA Nº 10/2018 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 19 DE MARÇO DE 2018.

Aos dezenove  dias  do mês de março de 2018, às 19h05min, sob a  Presidência do seu
Titular, o Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 6ª 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  09/2018,  a  qual  foi  aprovada,  com
ausência  do  Vereador  Jeferson  (3min43s  à  4min02s).  Tendo  em vista  que  o  cargo  de
Primeiro Secretário encontra-se vago, questiona se algum vereador pretende candidatar-se
ao cargo. Como não houve nenhum interessado, nomeia como Secretário ad hoc o Vereador
Geraldo. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura das correspondências (4min04s
à 14min33s). 2. ENTRADA NA CASA: VEREADORA JANAYNA solicita dispensa
da leitura  dos  projetos  de lei  que estão  dando entrada na Casa.  PRESIDENTE  em
deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado, com ausência
do Vereador Jeferson. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da emenda
do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  02/2018,  que  altera  a  Lei  Complementar
Municipal nº 008, de 31 de março de 2004, que cria a nova estrutura administrativa no
Poder Executivo Municipal, e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº
03/2018, que altera a Lei Complementar Municipal nº 008, de 31 de março de 2004,
que cria a nova estrutura administrativa no Poder Executivo Municipal,  e  dá outras
providências; Projeto de Lei nº 01/2018, que aprova o Plano Municipal Integrado de
Saneamento Básico de Itapoá, e dá outras providências; 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 ; Projeto de
Lei  nº 13/2018,  que autoriza o Poder Executivo Municipal  a abrir  crédito  adicional
suplementar  por  superavit  financeiro  do  exercício  anterior,  na  Lei  Orçamentária  nº
754, de 11 de dezembro de 2017; e 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. Após deliberação pelo Plenário com relação aos pedidos de tramitação
em  regime  de  urgência,  distribui  todos  os  projetos  de  lei  para  as  Comissões
Permanentes, em regime de urgência, com um voto contrário ao PLC nº 02/2018, dois
votos  contrários  ao  PLC nº  03/2018  e  três  votos  contrários  ao  PLO nº  15/2018 ,  e
ausência  do  Vereador  Jeferson (14min41s  à  29min53s).  3.  ORDEM  DO  DIA:
PRESIDENTE  solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura do Requerimento
nº  13/2018,  que  requer  informações  referentes  à  Rua  3.185,  no  Bairro  Figueira  do
Pontal,  sendo o mapa atualizado,  se há loteamento no local,  a planta  do projeto de
iluminação pública e se há cobrança de IPTU dos moradores.  Em única discussão o
Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 13/2018,
o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador  Jeferson (29min57s  à  34min02s).
Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura do Requerimento nº 14/2018, que
requer informações referentes à dotação orçamentária para o transporte universitário
referente  ao  ano  de  2017,  principalmente  qual  foi  a  destinação  final  do  empenho,
tendo  em  vista  não  ter  tido  transporte  universitário  no  ano  supracitado.  Em  única
discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
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nº  14/2018,  o  qual  foi  aprovado,  com ausência  do  Vereador  Jeferson (34min03s  à
35min20s).  VEREADOR  CALDEIRA  requer  a  inclusão,  na  pauta  da  próxima
reunião,  de uma moção de  pesar  pelo falecimento do senhor Telmo José Armanini.
PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Caldeira,  o  qual  foi
aprovado  (35min26s  à  35min59s).  4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE  solicita  ao
Vereador  Geraldo  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  nº  26/2018,  que  indica  a
construção de uma boca de lobo na Rua Marechal  Floriano Peixoto,  esquina com a
Rua  190,  no  Bairro  Barra  do  Saí,  Itapoá/SC;  Indicação  nº  27/2018,  que  indica  a
manutenção da quadra esportiva da Escola Euclides Emídio da Silva, no Bairro Barra
do Saí, Itapoá/SC; Indicação nº 28/2018, que indica a pintura das faixas que sinalizam
a Estrada Cornelsen,  a qual dá acesso ao nosso Município,  no Bairro Barra do Saí,
Itapoá/SC; Indicação nº 29/2018, que indica a colocação de iluminação pública na Rua
1320, no Bairro Verdes Mares, bem como que proceda à manutenção da Rua 2700, no
Bairro  Pontal  do  Norte;  Indicação  nº  30/2018,  que  indica  a  pavimentação  da  Rua
Tijucas,  localizada no Balneário Princesa do Mar,  com início na Rua João Jorge de
Souza (1600) até a Avenida das Nações Unidas (1670); e da Indicação nº 31/2018, que
indica a aquisição de quatro patrulhas mecanizadas, sendo uma para atender os bairros
Pontal e Itapoá Centro, uma para atender o Bairro Itapema do Norte, uma para atender
o Bairro Barra do Saí e uma para atender as localidades rurais Saí Mirim, Braço do
Norte  e  Jaguaruna  (36min02s  à  41min45s).  VEREADOR  GERALDO requer  a
confecção  de  uma  indicação  verbal  ao  Departamento  de  Trânsito  da  Prefeitura
Municipal, para que proceda à retirada das placas de “proibido estacionar” localizadas
em  frente  à  Lotérica.  PRESIDENTE  requer  ao  Vereador  Geraldo  que  proceda  à
confecção  da  indicação  e  protocole  na  Casa,  para  a  próxima  pauta.  VEREADOR
THOMAZ diz que é favorável à indicação do Vereador Geraldo. Requer que conste
em ata que foi aberto precedente para indicação verbal. Questiona se esta indicação do
Vereador Geraldo vai contar para as três indicações que cada vereador pode protocolar
na  pauta.  PRESIDENTE  afirma  que  o  Vereador  Geraldo  deverá  confeccionar  a
indicação e protocolar na Casa, para seguir os trâmites legais.  Diz que o Vereador só
fez menção à indicação, mas que a mesma será inclusa na pauta da próxima reunião
ordinária e contará para o número de proposições que cada vereador pode protocolar.
VEREADOR THOMAZ  questiona  se para a  pauta da próxima reunião ordinária  o
Vereador Geraldo terá direito a mais duas proposições. PRESIDENTE reafirma que o
citado Vereador poderá protocolar a indicação a que fez menção na data de hoje, mais
duas  proposições,  uma vez  que  não foi  concedido o pedido de  indicação verbal  ao
Vereador  Geraldo  (41min46s  à  45min06). 5.  ESPAÇO  REGIMENTAL:
VEREADOR  JOAREZ (45min52s  à  54min19s).  VEREADOR  GERALDO
(54min38s  à  59min23s).  VEREADOR  CALDEIRA (59min34s  à  1h05min58s).
VEREADOR STOKLOSA (1h06min21s à 1h12min36s). VEREADORA JANAYNA
(1h12min52s  à  1h17min15s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h21min, 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, 19 de março de 2018.
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                  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
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