ATA Nº 10/2019 DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 15 DE ABRIL DE 2019.
Aos quinze dias do mês de abril de 2019, às 19h08min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador Geraldo Rene Behlau Weber, realizou-se a 10ª 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. 09/2019, a qual foi
aprovada (5min43s à 6min01s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura das
correspondências (6min06s à 23min05s). 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 da ementa do Projeto de Lei nº 18/2019,
que autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a alienação de bens móveis inservíveis
e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 23/2019, que autoriza o poder executivo a
ceder, mediante Termos de Cessão de Uso de Bem Móvel Público, 3 (três) veículos para
uso restrito do 8b3c4p da polícia militar de Itapoá/SC. Após, encaminha os dois projetos de
lei às Comissões Permanentes, encaminhando o PLO nº 23/2019 em conformidade com o
art. 51 da Lei Orgânica Municipal (23min51s à 25min05s). 3. ORDEM DO DIA:
VEREADORA JANAYNA requer a inclusão, para a próxima pauta, de uma moção de
apoio ao movimento em prol da retomada da obra da Costa do Encanto. PRESIDENTE em
deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado (25min12s à
26min20s). VEREADORA JANAYNA requer a discussão e votação em bloco das
Emendas Legislativas nº 07, 08 e 09/2019 ao Projeto de Lei nº 13/2019. PRESIDENTE
em deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado. Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura em bloco das Emendas Legislativas nº 07, 08 e
09/2019 ao Projeto de Lei nº 13/2019, que dispõe sobre a qualificação e contratação de
entidades sem fins lucrativos como Organização Social e dá outras providências. Em única
discussão as três emendas. Encerrada a discussão. Em única votação as Emendas
Legislativas nº 07, 08 e 09/2019 ao Projeto de Lei nº 13/2019, as quais foram aprovadas
(26min48s à 1h06min58s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura em bloco
das Emendas Legislativas nº 10 e 11/2019 ao Projeto de Lei nº 20/2019, que altera a Lei
Municipal nº 676/2016, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano de
Itapoá/SC. Em única discussão as duas emendas. Encerrada a discussão. Em única votação
as Emendas Legislativas nº 10 e 11/2019 ao Projeto de Lei nº 20/2019, as quais foram
aprovadas (1h07min12s à 1h17min22s). VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da
leitura do PLO nº 13/2019. 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 nº 13/2019, que dispõe sobre a qualificação e contratação de entidades
sem fins lucrativos como Organização Social e dá outras providências. Em única discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 13/2019, o qual foi
aprovado (1h17min29s à 1h22min11s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura
do Requerimento nº 15/2019, 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 ao Sr. Valdemar Baranosk. Em única discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 15/2019, o qual
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foi aprovado (1h22min15s à 1h24min46s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à
leitura do Requerimento nº 16/2019, que requer, na forma regimental, e após ouvido o
Plenário, que o Poder Legislativo conceda Medalha de Honra ao Mérito ao Sr. Lorino
Harttelt da Cunha, nascido em 10 de agosto de 1935, com fulcro no art. 29, XIX da Lei
Orgânica Municipal, regulamentado pela Lei Municipal nº 220/2009. Em única discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 16/2019, o qual
foi aprovado (1h24min47s à 1h31min49s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à
leitura do Requerimento nº 17/2019, 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. Margot Helena de Sá Ribas, Administradora Escolar
da Prefeitura de Itapoá. Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em
única votação o Requerimento nº 17/2019, o qual foi aprovado (1h31min51s à
1h41min09s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Requerimento nº
18/2019, que requer, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, e com fundamento
na Lei Municipal nº 220, de 23 de abril de 2009, que se conceda o Título de Cidadã
Honorária à Sra. Margarida Aparecida da Silva Estevão. Em única discussão o
requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº 18/2019, o qual
foi aprovado (1h41min11s à 1h45min56s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à
leitura do Requerimento nº 19/2019, que requer, na forma regimental e, depois de ouvido o
Plenário, que o Poder Legislativo conceda medalha de Honra ao Mérito à Sra. Maria
Aparecida Alves Fernandes (Tia Cida). Em única discussão o requerimento. Encerrada a
discussão. Em única votação o Requerimento nº 19/2019, o qual foi aprovado (1h45min57s
à 1h49min29s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Requerimento nº
20/2019, que requer, na forma regimental e, depois de ouvido o Plenário, a alteração no
Regime de Tramitação para Urgência Simples, dos Projetos de Lei Ordinários nº 20/2019 e
24/2019, com observância no inciso VII, parágrafo 3º do art. 123, parágrafo 2º do art. 145,
e do art. 149, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá. Em única
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº
20/2019, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (1h49min31s à
1h57min28s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Requerimento nº
21/2019, que requer, na forma regimental, e depois de ouvido o Plenário, que o Poder
Executivo, através do setor competente, informe a respeito dos valores arrecadados e dos
investimentos realizados através da Cosip – Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública. Considerando que no ano de 2015, através da Lei Complementar nº
46/2015, foi criada a Cosip, com alteração em 2017 pela Lei Complementar nº 61/2017,
onde diz em seu art. 4º, §2º, “em caso de excesso de arrecadação, fica o Chefe do Executivo
Municipal autorizado a investir o respectivo montante em ampliação de rede de energia
elétrica”. Desta forma requer as seguintes informações: 1) Qual é a arrecadação mensal da
COSIP no ano de 2018, até o primeiro trimestre de 2019? 2) Quais foram os investimentos
em ampliação de rede de energia elétrica realizados desde a aprovação da lei? 3) Qual o
saldo atual dos valores arrecadados pela COSIP? 4) Outras informações que por ventura
sejam oportunas de serem prestadas por essa Administração, que possam aprimorar ainda
mais o teor do presente requerimento. Em única discussão o requerimento. Encerrada a
discussão. Em única votação o Requerimento nº 21/2019, o qual foi aprovado (1h57min34s
à 2h03min27s). VEREADOR JOAREZ solicita dispensa da leitura do PLO nº 07/2019.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Joarez, o qual foi acatado.
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Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº.
07/2019, que altera a Lei Municipal nº 740, de 06 de novembro de 2017, que dispõe sobre a
autorização para a Prefeitura de Itapoá outorgar concessão onerosa para exploração do
serviço público de transporte turístico denominado: "Trenzinho Turístico". Em segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº.
07/2019, o qual foi aprovado (2h03min28s à 2h04min22s). Solicita ao Vereador Thomaz
que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 20/2019, que altera a Lei Municipal nº 676/2016,
que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano de Itapoá/SC.
VEREADOR ANDRÉ propõe a Emenda Legislativa nº 12/2019 ao Projeto de Lei nº
20/2019. PRESIDENTE em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única
votação a Emenda Legislativa nº 12/2019 ao Projeto de Lei nº 20/2019, a qual foi aprovada.
Em única discussão o PLO nº 20/2019. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto
de Lei nº 20/2019, o qual foi aprovado (2h04min25s à 2h12min15s). Solicita ao Vereador
Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 24/2019, que altera a Lei Municipal nº
682/2016, que Dispõe Sobre o Parcelamento do Solo para fins Urbanos no Município de
Itapoá/SC. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o
Projeto de Lei nº 24/2019, o qual foi aprovado (2h12min39s à 2h20min11s). 4.
INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura da
Indicação nº. 45/2019, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a manutenção das seguintes vias públicas: Rua Tuiu, Rua Aves do
Paraíso, Rua Joaquim Perez e SC-416; e da Indicação nº. 46/2019, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da Rua
Tapia, no balneário Itapema do Norte, Itapoá-SC (2h20min13s à 2h23min05s). 5.
ESPAÇO REGIMENTAL: VEREADOR ANDRÉ (2h23min28s à 2h24min45s).
VEREADOR CALDEIRA (2h24min54s à 2h32min19s). VEREADOR GERALDO
(2h32min29s à 2h38min44s). VEREADOR THOMAZ (2h38min52s à 2h41min53s).
VEREADORA JANAYNA (2h42min04s à 2h45min35s). 6. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h50min, 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, 15 de abril de 2019.
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