
ATA Nº 01/2019 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos quatro dias  do mês  de fevereiro  de 2019,  às  19h01min,  sob a  Presidência  do seu
Titular, o Vereador Geraldo Rene Behlau Weber, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do 3º
ano Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Presidente declarou
abertos  os  trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso,  na  seguinte  ordem: 1.  PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE em discussão a Ata Extraordinária nº. 59/2018, a qual foi
aprovada (3min40s à 3min59s). Em discussão a Ata Extraordinária nº. 60/2018, a qual foi
aprovada (4min01s à 4min26s).  Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura das
correspondências.  VEREADOR JOAREZ solicita que conste em ata que os decretos de
exoneração  e  posterior  nomeação  do  Secretário  Municipal  de  Agricultura  e  Pesca  não
foram lidos, bem como o documento referente ao afastamento do Vereador Osni (4min27s
à  19min26s).  PRESIDENTE  em atendimento  ao  Capítulo  3º,  Seção  II,  do  Regimento
Interno,  procede à eleição  dos  membros para comporem as  Comissões Permanentes  da
Casa. Solicita ao Diretor Legislativo Eduardo que realize o sorteio da ordem de votação, a
qual restou da seguinte maneira: Vereador Ezequiel (5º), Vereador Geraldo (3º) Vereadora
Janayna  (6ª),  Vereador  Jeferson  (1º),  Vereador  Joarez  (2º),  Vereador  Stoklosa  (4º),
Vereador Caldeira (8º), Vereador Osni (9º), Vereador Thomaz (7º). Após, solicita que os
vereadores se manifestem quanto às Comissões que querem fazer parte: Comissão de Obras
e  Serviços  Públicos:  manifestam  interesse  os  vereadores  Thomaz,  Osni  e  Jeferson;
Comissão de Educação, Saúde e Assistência: manifestam interesse os vereadores Janayna,
Osni e Caldeira; Comissão de Orçamento e Finanças: manifestam interesse os vereadores
Osni, Thomaz e Caldeira; Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: manifestam
interesse os vereadores Janayna, Thomaz e Jeferson. VEREADORA JANAYNA solicita a
suspensão da presente reunião, para que os vereadores membros das Comissões possam se
reunir para definir cada cargo.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento da
Vereadora  Janayna,  o  qual  foi  acatado,  com três  votos  contrários.  Suspende  a  reunião
(19min27s  à  41min04s).  Reabre  a  reunião.  Após  manifestação  dos  vereadores,  as
Comissões  assim ficaram definidas:  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos:  Vereador
Jeferson  (Presidente),  Vereador  Thomaz  (Vice-Presidente)  e  Vereador  Osni  (Membro);
Comissão de Educação, Saúde e Assistência:  Vereador Caldeira (Presidente),  Vereadora
Janayna (Vice-Presidente) e Vereador Osni (Membro); Comissão de Orçamento e Finanças:
Vereador  Osni  (Presidente),  Vereador  Thomaz  (Vice-Presidente)  e  Vereador  Caldeira
(Membro);  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final:  Vereadora  Janayna
(Presidente),  Vereador  Jeferson  (Vice-Presidente)  e  Vereador  Thomaz  (Membro)
(53min47s à 1h00min54s).  2. ENTRADA NA CASA: VEREADOR THOMAZ solicita
dispensa da leitura dos projetos de lei que estão dando entrada na Casa. PRESIDENTE em
deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi acatado. Solicita ao Vereador
Thomaz que proceda à leitura das ementas do Projeto de Lei Complementar nº. 01/2019,
que  dispõe  sobre  os  padrões  de  vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Legislativo  do
município de Itapoá/SC, e dá outras providências; do Projeto de Resolução nº. 01/2019, que
altera a Resolução Legislativa nº 07/2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o
plano de carreira do Poder Legislativo do município de Itapoá/SC, e dá outras providências;
do Projeto de Resolução nº. 02/2019, que estabelece o novo horário de funcionamento e de
expediente da Câmara Municipal de Itapoá/SC; do Projeto de Lei nº. 02/2019, que altera a
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Lei Municipal nº 258, de 08 de novembro de 2000, que dá denominação a via pública; do
Projeto de Lei nº. 03/2019, que institui o calendário de eventos do Município de Itapoá; do
Projeto de Lei nº. 04/2019, que dispõe sobre a proibição do uso de canudos plásticos por
bares, restaurantes, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, no âmbito do município de
Itapoá/SC;  do Projeto de  Lei  nº.  05/2019,  que dispõe sobre a  proibição,  no âmbito  do
município de Itapoá, da prática de maus-tratos contra animais, as consequentes sanções e
penalidades administrativas a quem incorrer em tais práticas, e da outras providências; e do
Projeto de Lei nº. 06/2019, que dispõe sobre a colocação de monitores nos veículos que
fazem o transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino no município de Itapoá, e
da  outras  providências.  Após,  encaminha  todos os  projetos  às  Comissões  Permanentes,
acatando o regime de urgência em relação ao Projeto de Lei Complementar nº. 01/2019, aos
Projetos de Resolução nº. 01 e 02/2019, e ao Projeto de Lei nº. 03/2019, após deliberação
pelo Plenário,  com três  votos contrários  (1h01min54s à  1h08min37s).  3.  ORDEM DO
DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Requerimento
nº.  01/2019,  que  requer  que  o  Poder  Executivo  envie  à  essa  Casa  de  Leis  uma  cópia
impressa do mapa do Bairro Samambaial (Gleba II) e uma cópia dos Loteamentos São José
I e II, contendo a numeração das quadras e dos lotes, nome de ruas e número predial. Em
única discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento
nº.  01/2019,  o  qual  foi  aprovado  (1h08min43s  à  1h10min47s).  Solicita  ao  Vereador
Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 50/2018, que dispõe sobre a Lei Geral
do  Simples  Nacional,  em  conformidade  com  a  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de
dezembro de 2006 e suas alterações  e dá outras providências. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 50/2018, o qual
foi aprovado (1h10min50s à 1h18min07s).  Solicita  ao Vereador Thomaz que proceda à
leitura do Projeto de Lei nº. 81/2018, que altera a Lei Municipal n° 126, de 11 de abril de
1996, que dá denominação a vias públicas. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a
discussão.  Em  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  81/2018,  o  qual  foi  aprovado
(1h18min10s  à  1h19min32s).  4.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador
Thomaz que proceda à leitura da Indicação nº.  01/2019, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie o aterro das manilhas que estão
implantadas no final da Rua1860, quadra – 28, no Balneário Rio Gracioso; da Indicação nº.
02/2019,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção de uma manilha rompida na Rua 1720, em frente ao número
predial 370, localizada no Bairro Itapoá, Itapoá-SC; da Indicação nº. 03/2019, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção de
uma manilha rompida e soterrada na Rua 590, em frente ao número predial 687, localizada
no Balneário Cambijú, Itapoá-SC; da Indicação nº. 04/2019, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação de saibro na Rua
Bonito Lindo, em frente ao número predial 360, localizada no Balneário São José, Itapoá-
SC; da  Indicação nº. 05/2019, que indica ao Senhor Prefeito Municipal  que, através do
setor  competente,  providencie  a  manutenção,  ensaibramento  e  o  manilhamento  da  Rua
2650, localizada no Bairro Pontal do Norte; da Indicação nº. 06/2019, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a troca dos aparelhos de
ar condicionado na enfermaria pediátrica e masculina, do Pronto Atendimento 24 horas; e
da  Indicação nº. 07/2019, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  reforma  do  acesso  do  Centro  Municipal  de  Reabilitação
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(1h19min34s à 1h24min13s).  5. ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA
(1h24min29s  à  1h28min22s).  VEREADOR  THOMAZ  requer  a  inclusão,  na  próxima
pauta, de uma Moção de Aplausos aos salva-vidas Matias e Sidney. Requer, ainda, o envio
de um ofício ao Denit ou Deinfra sobre os trevos da localidade Saí Mirim, tendo em vista
que ocorreu outro acidente naquele local e a vítima encontra-se na UTI  (1h19min34s à
1h24min13s). VEREADORA JANAYNA convoca os vereadores membros das Comissões
para reunião conjunta no dia de amanhã, às 9h (1h19min34s à 1h24min13s). VEREADOR
GERALDO (1h19min34s à 1h24min13s).  6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Reunião Ordinária, às 20h39min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário e pela
Secretária ad hoc, designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 04
de fevereiro de 2019.

                                                                                                        
              Geraldo Rene Behlau Weber                             Thomaz Willian Palma Sohn    
                            Presidente                                                     Primeiro Secretário
                             [assinado digitalmente]                                                                  [assinado digitalmente]

 
Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza

Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]
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