ATA Nº 30/2019 DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 26 DE AGOSTO DE 2019.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2019, às 19h05min, sob a Presidência do o
Vereador Geraldo Rene Behlau Weber, realizou-se a 26ª 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. 29/2019 a qual foi
aprovada com ausência do Vereador Thomaz (06min16s à 06min37s). Solicita ao Vereador
André que proceda à leitura das correspondências (06min42s à 19min04s). 2. ENTRADA
NA CASA: VEREADOR OSNI, solicita dispensa da leitura das proposições que estão
dando entrada na Casa. PRESIDENTE, coloca em deliberação o requerimento da
Vereador Osni, o qual foi aprovado. Solicita ao Vereador André que proceda à leitura da
ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 79/2019, que dispõe sobre a comercialização de
comida e de bebidas por veículos denominados Food Trucks no município de Itapoá e dá
outras providências; Projeto de Lei Ordinário nº 82/2019, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação;
Projeto de Lei Ordinário nº 87/2019, que altera a Lei Municipal no 36, de 09 de julho de
1990, que autoriza o Poder Executivo Municipal a cobrir despesas com comemorações e
eventos realizados neste município; Projeto de Lei nº 88/2019, que proíbe a inauguração e a
entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a
que se destinam, no âmbito do Município de Itapoá; Projeto de Lei Ordinário nº 89/2019
que autoriza firmar convênio com o Governo Federal, através do Ministério das Relações
Exteriores – Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e com a Associação Brasileira de
Servidores de câmaras municipais (ABRASCAM) e do Projeto de Lei Ordinária nº 90/2019
que autoriza a contratação de financiamento conforme a Lei Municipal no 858, de 27 de
maio de 2019. PRESIDENTE, coloca em deliberação a solicitação de regime de urgência
do Projeto de Lei nº. 89/2019, o qual foi aprovado com os votos contrários dos Vereadores
Caldeira, Jeferson e Joarez. Coloca em deliberação a solicitação de regime de urgência do
Projeto de Lei nº. 90/2019, o qual foi aprovado com os votos contrários dos Vereadores
Caldeira, Jeferson e Joarez. Após encaminha o Projeto de Lei Ordinário nº 79/2019, o
Projeto de Lei Ordinário nº 82/2019, o Projeto de Lei Ordinário nº 87/2019, o Projeto de
Lei Ordinário nº 88/2019 para análise técnica das Comissões Permanentes, em regime
ordinário e os Projeto de Lei Ordinário nº 89/2019 e o Projeto de Lei Ordinário nº 90/2019
para análise técnica das Comissões Permanentes em regime de urgência.(19min11s à
24min) 3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE, solicita ao Vereador André que proceda à
leitura da Emenda Legislativa n°.51/2019 Tipo: Modificativa n°. 01/2019 ao Projeto de Lei
Complementar nº. 12/2019. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em
única votação a Emenda nº 51/2019, a qual foi aprovada (24min02s à 25min33s). Solicita
que proceda a leitura da Emenda Legislativa n°. 52/2019 Tipo: Modificativa n°. 02/2019
ao Projeto de Lei Complementar nº. 12/2019. Em única discussão a emenda. Encerrada a
discussão. Em única votação a Emenda 52/2019, a qual foi aprovada (25min40s à
27min48s). Solicita que proceda a leitura da Emenda Legislativa n°. 53/2019 Tipo:
Modificativa n°. 03/2019 ao Projeto de Lei Complementar nº. 12/2019. Em única
discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda nº 51/2019, a
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qual foi aprovada (27min52s à 32min20s). Solicita que proceda a leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 12/2019, que institui a Guarda Civil Municipal e dá outras providências.
Foi realizada a leitura do Projeto até o Artigo 42. VEREADOR THOMAZ, solicita vistas
ao projeto. PRESIDENTE, coloca em deliberação o pedido de vistas do Vereador Thomaz,
o qual foi aprovado com ausência da Vereadora Janayna. (32min27s à 1h21min30s).
Solicita que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 10/2019, que dispõe sobre a
implantação do Órgão Executivo de Trânsito de Itapoá e da Junta Administrativa de
Recursos de Infração -JARI e dá outras providências. VEREADOR THOMAZ, solicita
vistas ao projeto. PRESIDENTE, coloca em deliberação o pedido de vistas do Vereador
Thomaz, o qual foi aprovado com ausência da Vereadora Janayna (1h21min53s à
1h22min22s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Requerimento 35/2019.
VEREADOR EZEQUIEL, requer que seja feita a inversão da pauta sendo lido o
Requerimento nº 37/2019. PRESIDENTE, coloca em deliberação o requerimento do
Vereador Ezequiel, o qual foi aprovado com a ausência da Vereadora Janayna. Solicita o
Vereador André que proceda a leitura do Requerimento nº 37/2019, que requer, na forma
regimental, depois de ouvido o Plenário, que o Poder Executivo, através do setor
competente, viabilize uma área para que seja destinada aos amantes do som automotivo,
área essa que possa ser usada por grupos de manobras de motos e de carros. Em única
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº.
37/2019, o qual foi aprovado (1h22min31s à 1h30min43s). Solicita ao Vereador André que
proceda a leitura do Requerimento nº 35/2019, que requer, na forma regimental, depois de
ouvido o Plenário, que a Prefeitura, através do Setor competente, encaminhe para esta casa
de leis, dentro do prazo legal, todas as informações referentes à movimentação de
transbordo de lixo em nosso município, como qual o volume mensal de movimentação, a
quantidade movimentada a cada mês nos últimos 24 meses, como e onde são feitas as
pesagens e todas as demais informações e documentos referentes a esse processo. Em única
discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº.
35/2019, o qual foi aprovado(1h30min55s à 1h34min42s). Solicita ao Vereador André que
proceda a leitura do Requerimento nº 36/2019, que requer, na forma regimental, depois de
ouvido o Plenário, que a Prefeitura, através do Setor competente, encaminhe para esta casa
de leis, dentro do prazo legal, todas as informações referentes aos veículos que perfazem as
linhas do transporte público municipal, com cópias de todos os documentos que tragam
informações referentes a placas e ano de fabricação de cada um, além de informações
referentes a fiscalização que por ventura tenham feito nos veículos, encaminhando guias ou
autos que possam ter se originado destas diligências. Em única discussão o requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 35/2019, o qual foi aprovado
(1h34min44s à 1h38min34s). Solicita que proceda a leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 08/2019, que altera a Lei Municipal no 155, de 09 de janeiro de 2003,
que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Poder Executivo do
município de Itapoá. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda
votação o Projeto de Lei Complementar nº. 08/2019, o qual foi aprovado( 1h30min37s à
1h40min34s). Solicita que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 70/2019, que
concede reajuste das remunerações de todos os servidores públicos do Município de Itapoá/
SC. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto
de Lei Ordinário nº. 70/2019, o qual foi aprovado(1h41min à 1h51min16s). VEREADOR
THOMAZ, solicita a prorrogação do horário da reunião. PRESIDENTE coloca em
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deliberação o pedido do Vereador Thomaz, a qual foi aprovada (1h51min23s à
1h51min32s). Solicita que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 76/2019, que
denomina como Estrada Hilda Rita Pereira à via pública localizada na área
Rural/Agrosilvipastoril. VEREADOR OSNI solicita vistas ao projeto. PRESIDENTE
coloca em deliberação o pedido de vistas do Vereador Osni, o qual foi aprovado
(1h51min23s à 1h52min15s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da
Indicação nº 77/2019, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente, providencie a implantação de manilhas na Rua 430, esquina com a Rua
Sergipe, no 767, localizada na Barra do Sai; e da Indicação nº 78/2019, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação de
3 (três) lombadas na Ruas das Margaridas no trecho entre a Av. Celso Ramos e a Rua
Joaquim Peres, bem como o recolhimento do lixo que se encontra na Pracinha do
Samambaial, ao lado do PSF da Família.(1h52min22s à 1h55min04s). ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR JEFERSON (1h55min11s à 2h01min50s); VEREADOR
THOMAZ (2h02min03s à 2h13min10s); VEREADOR CALDEIRA (2h13min19s à
2h22min51s); VEREADORA JANAYNA (2h22min56s à 2h26min20s); VEREADOR
GERALDO (2h26min46s à 2h34min04s). PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21:35min, 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, Leonice
Marli Riskowski. Itapoá, 26 de agosto de 2019.
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