
ATA Nº 29/2019 DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 19 DE AGOSTO DE 2019.

Aos  dezenove  dias  do  mês  de  agosto  de  2019,  às  19h00min,  sob  a  Presidência  do  o
Vereador Ezequiel de Andrade  , realizou-se a 25ª 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.  28/2019  a  qual  foi  aprovada  com
ausência do Vereador Gerado (46s à 1min10s). Solicita ao Vereador André que proceda à
leitura das correspondências. VEREADOR JOAREZ solicita o sobrestamento da leitura
das correspondências devido a pauta estar extensa. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento do Vereador Joarez o qual foi aprovado com ausência do Vereador Geraldo
(1min19s  à  3min27s).  2.  ENTRADA NA CASA: VEREADORA JANAYNA  solicita
dispensa  da  leitura  das  proposições  que  estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE
coloca em deliberação o requerimento da Vereadora Janayna, o qual foi aprovado com a
ausência do Vereador Geraldo.  Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da ementa
do Veto parcial ou total nº 03/2019 ao Projeto de Lei no 65-2019, Veto Parcial incidente
sobre a proposição, especificamente ao Inciso II do artigo 2º, do referido projeto, da ementa
do Projeto de Lei Substitutivo nº. 2/2019, que Altera a Lei Complementar Municipal nº 08,
de 31 de março de 2004,  que  cria  a  nova estrutura  administrativa  no Poder  Executivo
Municipal, e dá outras providências, da ementa do Projeto de Lei Ordinária nº. 74/2019,
que Altera a Lei Municipal nº 34, de 29 de junho de 2001, que dispõe sobre o Sistema
Municipal de Ensino do Município de Itapoá e estabelece as diretrizes do sistema municipal
de educação, da ementa do Projeto de Lei Ordinária nº. 83/2019, que Denomina via pública
como  Rua  André  Peres  de  Jesus,  localizado  no  Bairro  Pontal  do  Norte,  e  dá  outras
providencias,  da  ementa  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº.  84/2019,  que  Altera  as  leis
municipais, que dispõe sobre o Conselho Tutelar, e da outras providências, e da ementa do
Projeto de Lei Ordinária nº. 85/2019, que Dispõe sobre o programa “Adote um Posto de
Salvamento Aquático”,  no âmbito do município de Itapoá-SC. Coloca em deliberação a
solicitação de regime de urgência do Projeto de Lei nº. 74/2019, o qual foi aprovado com os
votos  contrários  dos  Vereadores  Caldeira,  Jeferson  e  Joarez  e  ausência  do  Vereador
Geraldo. Coloca em deliberação a solicitação de regime de urgência do Projeto de Lei nº.
85/2019, o qual foi aprovado com os votos contrários dos Vereador Caldeira, Jeferson e
Joarez e ausência do Vereador Geraldo. Após encaminha o Veto nº. 03/2019 para análise
técnica  da  Comissão  de  Legislação  Justiça  e  Redação  Final  em conformidade  com os
artigos nº 83 e 142 do Regimento Interno, o Projeto de Lei  Substitutivo nº 02/2019, o
Projeto de Lei Ordinário nº 83/2019 e o Projeto de Lei Ordinário nº 84/2019 para análise
técnica  das  Comissões  Permanentes  em regime ordinário,  e  o  Projeto de Lei  Ordinário
74/2019  e  Projeto  de  Lei  Ordinário  85/2019  para  análise  técnica  das  Comissões
Permanentes em regime urgência, após deliberação pelo Plenário.(3min40s à 3min27s)  3.
ORDEM DO DIA: VEREADOR ANDRÉ solicita  inclusão da Moção nº.  12/2019 na
pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o  requerimento  do
Vereador  André  o  qual  foi  aprovado  com ausência  do  Vereador  Geraldo.(09min22s  à
9min50s).  PRESIDENTE solicita ao Vereador André que proceda a leitura da  Emenda
Legislativa  n°.  44/2019  do  Tipo  Modificativa  n°.  01/2019  ao  Projeto  de  Lei  nº.
11/2019(10min10s à 11min20s) VEREADOR THOMAZ solicita a leitura e a deliberação
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em bloco  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  11/2019,  bem como a  inversão  da  pauta
colocando as moções  logo após a deliberação das emendas.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação o requerimento do Vereador Thomaz o qual foi aprovado com a ausência do
Vereador Geraldo (11min25s à 12min 43s).  PRESIDENTE solicita ao Vereador André
que proceda à leitura da Emenda Legislativa n°. 45/2019 do Tipo Modificativa n°. 02/2019
ao Projeto  de Lei  nº  11/2019;  Emenda Legislativa  n°.  46/2019 do Tipo Supressiva n°.
01/2019 ao Projeto de Lei nº. 11/2019; Emenda Legislativa n°. 47/2019 do Tipo Aditiva n°.
01/2019  ao  Projeto  de  Lei  nº.  11/2019;  Emenda  Legislativa  n°.  48/2019  do  Tipo
Modificativa n°. 03/2019 ao Projeto de Lei nº. 11/2019; Emenda Legislativa n°. 49/2019 do
Tipo Aditiva n°. 02/2019 ao Projeto de Lei nº. 11/2019 e Emenda Legislativa n°. 50/2019
do Tipo Supressiva n°. 02/2019 ao Projeto de Lei nº. 11/2019.  VEREADOR JOAREZ
solicita que a  Emenda Legislativa n°. 48/2019 do Tipo Modificativa n°. 03/2019 ao Projeto
de Lei nº. 11/2019 não seja discutida em bloco. PRESIDENTE  coloca em deliberação o
requerimento do Vereador Joarez o qual foi aprovado com a ausência do Vereador Geraldo.
Em única  discussão  as  emendas.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  a  Emenda
Legislativa n°. 44/2019, Emenda Legislativa n°. 45/2019, Emenda Legislativa n°. 46/2019,
Emenda Legislativa n°. 47/2019, Emenda Legislativa n°. 49/2019  e Emenda Legislativa
n°. 50/2019 ao Projeto de Lei nº. 11/2019, o qual foi aprovada com a ausência do Vereador
Geraldo.(13min05s à 32min56s). Em única discussão a Emenda Legislativa nº 48/2019 ao
Projeto de Lei nº 11/2019. Encerrada discussão. Em única votação, aprovada com os votos
contrário  do  Vereador  Caldeira,  Jeferson  e  Joarez  e  ausência  do  Vereador  Geraldo.
(33min25s  à  1h01min55s).  PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  a
leitura da Moção nº. 11/2019, que Aplaude e Congratula o Governador do Estado de Santa
Catarina, Sr. Carlos Moisés da Silva, pela convocação dos concursados do Instituto Geral
de Perícias, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, reforçando assim, a área de segurança
pública do Estado.  Em discussão a moção.  Encerrada a  discussão.  Em única votação a
Moção nº. 11/2019, a qual foi aprovada com a ausência do Vereador Geraldo. Convida o
Diretor  de  Segurança  Pública  José  Antônio  Stoklosa  e  o  representante  do  Corpo  de
Bombeiros para receber a homenagem. (1h03min27s à 1h10min25s). Solicita ao Vereador
André que  proceda a leitura da  Moção nº 12/2019, que manifesta apoio a CAESP/APAE
de Itapoá pelas ações, a nível municipal,  que serão desenvolvidas referentes à "Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla", que tem esse ano por tema "
Família  e  pessoa  com  deficiência,  protagonistas  na  implementação  de  políticas
públicas".Em discussão a moção. Encerrada a discussão. Em única votação a Moção nº.
12/2019,  a  qual  foi  aprovada  com  a  ausência  do  Vereador  Geraldo.  Convida  os
representantes  da  APAE  para  receber  esta  homenagem.(1h10min41s  à  1h34min03s).
Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinária nº. 11/2019,
que autoriza o Poder Executivo a instituir, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de
julho de 2017, o Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) e o
Programa  de  Regularização  Fundiária  de  Interesse  Específico  (Reurb-E),  denominado
simplesmente como “Itapoá Legal!”. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em única votação o Projeto  de Lei  nº.  11/2019,  o  qual  foi  aprovado com ausência do
Vereador Geraldo (1h34min10s à 1h48min49s). Solicita ao Vereador André que proceda a
leitura do Projeto de Lei ordinária nº. 78/2019, que revoga a Lei Municipal no 846, de 15
de abril  de  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.
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Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº. 78/2019, o qual foi aprovado
com a ausência do Vereador Geraldo (1h48min55s à 2h08min21s). Solicita ao Vereador
André que proceda a leitura do Requerimento nº. 34/2019, que requer, na forma regimental
e, depois de ouvido o Plenário, fundamentado no artigo 110, X, do Regimento Interno desta
Casa, e do artigo 8º da Resolução nº 14 de 04 de junho de 2019, a prorrogação do prazo
para a conclusão dos estudos e emissão do parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 07
de 13 de fevereiro de 2019. Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em
única  votação  o  Requerimento  nº.  34/2019,  o  qual  foi  aprovado  com  a  ausência  do
Vereador  Geraldo  (2h08min34s  à  2h14min40s).  VEREADOR  THOMAZ solicita  a
dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca o requerimento do Vereador Thomaz
em  deliberação  qual  foi  aprovado  com  a  ausência  do  Vereador  Geraldo.  Solicita  ao
Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinária 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 dá outras providências. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em segunda votação o Projeto de Lei nº. 05/2019, o qual foi aprovado com a ausência do
Vereador  Geraldo  (2h14min47s  à  2h15min05s).  VEREADOR  THOMAZ solicita  a
dispensa  da  leitura  do  projeto.  PRESIDENTE   coloca  o  requerimento  do  Vereador
Thomaz em deliberação qual foi aprovado com a ausência do Vereador Geraldo. Solicita ao
Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinária nº. 36/2019, que dispõe
sobre a criação da Câmara Mirim no município de Itapoá-SC, e dá outras providências. Em
segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei
nº.  36/2019,  o  qual  foi  aprovado com a ausência  do Vereador  Geraldo  (2h16min46s  à
2h23min45s).  VEREADOR  THOMAZ solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto.
PRESIDENTE  coloca  o  requerimento  do  Vereador  Thomaz  em deliberação  qual  foi
aprovado com a ausência do Vereador Geraldo. Solicita ao Vereador André que proceda a
leitura do Projeto de Lei ordinária nº. 60/2019, que institui o "Campeonato Municipal de
Futebol Amador" do município de Itapoá, e dá outras providências. Em segunda discussão
o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº. 60/2019, o qual
foi aprovado com a ausência do Vereador Geraldo (2h23min50s à 2h30min10s). Solicita ao
Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 8/2019, 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 primeira
discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  votação  o  projeto  de  Lei
Complementar  nº.  8/2019,  o  qual  foi  aprovado  com  a  ausência  do  Vereador  Geraldo
(2h30min14s à 2h33min03s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto
de Lei Ordinária nº. 70/2019, que concede reajuste das remunerações de todos os servidores
públicos  do  Município  de  Itapoá/SC.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o projeto de Lei Ordinária nº. 70/2019, o qual foi aprovado
com a ausência do Vereador Geraldo (2h33min33s à 2h35min49s). Solicita ao Vereador
André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinária nº. 76/2019, que Denomina como
Estrada Hilda Rita  Pereira  à  via  pública localizada  na área Rural/Agrosilvipastoril.  Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o projeto de Lei
Ordinária nº. 76/2019, o qual foi aprovado com a ausência do Vereador Geraldo e Thomaz.
Solicita ao Vereador André que proceda a Leitura da Indicação nº. 74/2019, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a instalação de
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rede  elétrica  de  baixa  tensão  por  questão  de  segurança  pública  e  para  iluminar
equipamentos  públicos na Localidade  Jaguaruna;   Indicação nº.  75/2019,  que Indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o
ensaibramento das Ruas Francisco Brexi Júnior localizada no bairro Itapema do Norte e
Sacurauna localizada no bairro Pontal  do Norte e Indicação nº.  76/2019, que Indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a instalação de
rede elétrica de baixa tensão por questão de segurança pública no Bairro Jaguaruna e a
implantação de manilhas no Balneário Brasília (2h40min37s à 2h43min45s).  Solicita ao
Vereador  que  proceda  a  leitura  das  correspondências  (2h43min50s  à  3h06min41s).4.
ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADORA  JANAYNA  (3h06min49s  à  3h09min31s)
VEREADOR  CALDEIRA  (3h09min38s  à  3h10min37s)  VEREADOR  THOMAZ
(3h10min42 à  3h12min07s). PRESIDENTE agradeceu a  presença  de todos e  declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 22:11min, 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, Fernanda Luzia Gutoski
Duarte Figueredo. Itapoá, 19 de agosto de 2019.

                                                                                                        
                   Ezequiel de Andrade                           André Vinícius de Araújo

                                  Vice-Presidente                                                  1º Secretário 
                                           [assinado digitalmente]                                                        [assinado digitalmente]    

 
Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo

Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]
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Ata n° 29/2019 – 19 de agosto de 2019. 

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

		2019-09-05T11:45:35-0300


		2019-09-05T11:45:38-0300


		2019-09-05T11:45:40-0300




