
ATA Nº 08/2019 DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 1º DE ABRIL DE 2019.

Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 19h02min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber,  realizou-se  a 8ª  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 Ordinária  nº.  07/2019,  a  qual  foi
aprovada  (1min10s à 1min26s).  Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura das
correspondências (1min28s à 10min14s). 2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura do Requerimento nº 12/2019, que requer, na forma
regimental, e depois de ouvido o Plenário, com fundamento na Lei Municipal nº 220, de 23
de abril de 2009, que se conceda a Medalha de Honra ao Mérito à Sra. Danieli  Karas,
soldado da  Polícia  Militar  de  Itapoá.  Em única  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o requerimento nº 12/2019, o qual foi aprovado (10min23s à
15min57s).  VEREADOR  THOMAZ  solicita  dispensa  da  leitura  do  PLC nº  05/2019.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi acatado.
Solicita  ao  Vereador  Thomaz  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº.  05/2019,  que  institui  a  contribuição  de  melhoria,  e  dá  outras
providências. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação
o Projeto de Lei Complementar nº. 05/2019, o qual foi aprovado, com três votos contrários
(17min54s à 19min53s).  3. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz
que proceda à  leitura  da  Indicação  nº.  27/2019,  que  indica  ao Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a manutenção das seguintes vias públicas: Rua 60,
na  Barra  do  Saí,  Rua da  Graça  e  Rua do Peixe,  ambas  no Samambaial;  Indicação  nº.
28/2019,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção e ensaibramento da Rua 500, localizada no Balneário Rainha, e
Rua 2650, localizada no Bairro Pontal do Norte, bem como a limpeza e colocação de tubos
na vala  em frente  à  casa 727,  localizada  nesta  rua,  além da limpeza  de todas  as  valas
localizadas no Bairro Pontal do Norte. Ainda, indica a substituição de manilha quebrada na
Rua  2510,  intercessão  com  a  Rua  Senarita,  no  Bairro  Pontal  do  Norte;  Indicação  nº.
29/2019,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a substituição da ponte de madeira para uma ponte de alvenaria, a qual liga os
bairros Figueira do Pontal e Jaguaruna, para que a população que por ali passa tenha maior
segurança. Ainda, que seja realizada a limpeza e roçada de toda a extensão da Estrada José
Alves, localizada no bairro Jaguaruna; Indicação nº. 30/2019, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  aquisição  de  conjuntos  de
uniforme tipo jogging nas cores oficiais do Município, bem como camisetas para os idosos
que participarão do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), etapa Regional e Estadual;
Indicação  nº.  36/2019,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a manutenção da Rua Sapopema (2660), no Bairro Pontal, Itapoá/
SC; Indicação nº. 37/2019, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a manutenção da Rua Aves do Paraíso,  no Bairro são José 1,
Itapoá/SC; Indicação nº. 38/2019, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do
setor  competente,  providencie  a  manutenção  da Rua Sopopuba,  no Balneário  Rosa  dos
Ventos,  com  o  ensaibramento  e  a  passagem do  rolo  compactador;  e  da  Indicação  nº.
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39/2019,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie: 1. A manutenção, ensaibramento e passagem do rolo na Avenida das Nações
(Rua do Colégio Frei Valentim e da Pré-Escola Gente Feliz),  no Balneário Princesa do
Mar; 2. A manutenção, ensaibramento e passagem do rolo na Rua 2.630 (rua da Creche do
Pontal) (19min57s à 28min40s).  4.  ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR JOAREZ
(29min04s  à  34min33s).  VEREADOR  CALDEIRA  (34min45s  à  38min53s).
VEREADORA  JANAYNA  (39min11s  à  44min58s).  5.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE  nada mais  havendo a tratar,  agradeceu  a  presença de todos e  declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 19h48min, 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, 1º de abril 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]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45,  §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para
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