ATA Nº 05/2019 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 11 DE MARÇO DE 2019.
Aos onze dias do mês de março de 2019, às 19h09min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador Geraldo Rene Behlau Weber, realizou-se a 5ª 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. 04/2019, a qual foi
aprovada, com ausência do Vereador Thomaz (6min36s à 6min52s). Solicita ao Vereador
Caldeira que proceda à leitura das correspondências (7min01s à 13min17s). 2. ENTRADA
NA CASA: VEREADOR OSNI solicita dispensa da leitura dos projetos de lei que estão
dando entrada na Casa. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Osni,
o qual foi acatado. Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura da ementa do Projeto
de Lei nº. 09/2019, que altera a Lei Municipal nº 007, de 30 de março de 2005, que autoriza
o Poder Executivo a firmar convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE, e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 12/2019, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar Termo de Convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia
Militar do Estado de Santa Catarina, para utilização de recursos do Convênio
Radiopatrulha, visando a aquisição de armamentos para a uso do 8B3C4P da Polícia
Militar; 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; Projeto de
Lei nº. 16/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar da
tubulação no sistema de abastecimento de água no município de Itapoá, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº. 17/2019, que denomina nome de via pública a “Rua
Guataca”, no município de Itapoá/SC. Após, encaminha todos os projetos de lei para as
Comissões Permanentes, acatando o regime de urgência em relação aos PL nº. 9, 12 e
13/2019, após aprovação pelo Plenário (13min18s à 16min15s). 3. ORDEM DO DIA:
VEREADOR ANDRÉ requer a modificação do regime de urgência simples para regime
de urgência especial em relação à tramitação do Projeto de Lei nº. 12/2019, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar Termo de Convênio com o Estado de Santa Catarina através da
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, para utilização de recursos do Convênio
Radiopatrulha, visando a aquisição de armamentos para a uso do 8B3C4P da Polícia
Militar. PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador André, o qual foi
aprovado. Suspende a reunião para que as Comissões Permanentes possam analisar o
Projeto de Lei e dar seus pareceres (16min22s à 17min59s). Reabre a reunião.
VEREADOR THOMAZ requer a dispensa da leitura do PL nº 12/2019. 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. 12/2019, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Convênio com o Estado de Santa Catarina
através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, para utilização de recursos do
Convênio Radiopatrulha, visando a aquisição de armamentos para a uso do 8B3C4P da
Polícia Militar. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o
Projeto de Lei nº. 12/2019, o qual foi aprovado (48min39s à 54min31s). Solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura 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. Em primeira discussão
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o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei nº. 06/2019, o qual
foi aprovado (54min50s à 1h11min01s). 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura da Indicação nº. 18/2019, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie, com urgência, a
manutenção da caixa de captação (boca de lobo), bem como a implantação de um redutor
de velocidade (lombada), na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e na Rua Waldomiro
A. da Rocha, com manutenção e ensaibramento em toda sua extensão; da Indicação nº.
19/2019, que indica ao Prefeito Municipal que, através do órgão competente, providencie a
manutenção e o ensaibramento na Rua Joaquim Cavalari, próximo ao número 391, no
Bairro Itapoá, neste Município; e da Indicação nº. 20/2019, que indica ao Prefeito
Municipal que, através do órgão competente, providencie a roçada do mato na Rua
Caracaxá, em frente à Escola Palhacinho Feliz, no Balneário Jardim Pérola do Atlântico,
neste Município (1h11min04s à 1h13min57s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR CALDEIRA (1h14min15s à 1h17min35s). VEREADORA JANAYNA
(1h17min52s à 1h24min54s). VEREADOR JEFERSON (1h25min15s à 1h33min36s).
VEREADOR ANDRÉ (1h33min58s à 1h41min30s). VEREADOR GERALDO
(1h41min50s à 1h49min30s). 6. ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente
Reunião Ordinária, às 20h56min, 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, 11 de março
de 2019.
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