
ATA Nº 37/2019 DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.

Aos vinte e três  dias do mês de setembro de 2019, às 19h02min, sob a Presidência do o
Vereador  Geraldo  Rene Behlau  Weber,  realizou-se  a 30ª  Reunião  Ordinária  do 3º  ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. PRESIDENTE solicita ao 1º
Secretário  Vereador  André   que  ateste  a  presença  dos  vereadores  para  a  abertura  dos
trabalhos  do expediente  em conformidade com o Artigo nº 163 do Regimento  Interno.
Conforme atestado pelo Secretário e com o quorum legal de vereadores, PRESIDENTE
declara  abertos  os  trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso,  na  seguinte  ordem: 1.
PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE, em discussão a Ata Ordinária nº. 36/2019 a
qual foi aprovada (01min47s à 02min05s). Solicita ao Vereador André que proceda à leitura
das correspondências (02min08s à 11min50s) 2. ENTRADA NA CASA:  VEREADOR
THOMAZ, solicita dispensa da leitura das proposições que estão dando entrada na Casa.
PRESIDENTE,  coloca em deliberação o requerimento da Vereador Thomaz, o qual foi
aprovado.  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de
Ordinário nº 104/2019 que altera a Lei Municipal no 727, de 28 de setembro de 2017, que
autoriza o município de Itapoá a conceder subvenção social por meio de convênio visando
firmar parceria em prol da prestação de serviços assistenciais à saúde na unidade de Pronto
Atendimento 24 horas do município. PRESIDENTE encaminha o Projeto de Lei Ordinário
nº  104/2019  para  análise  técnica  das  Comissões  Permanentes.(11min53s  à  12min50s).
PRESIDENTE  solicita  ao  1º  Secretário  Vereador  André  que  ateste  a  presença  dos
vereadores para a abertura da Ordem do Dia  em conformidade com o parágrafo 1º do
Artigo 169 do Regimento Interno. Conforme atestado pelo Secretário e com o quorum legal
de  vereadores  declara  aberta   a  Ordem do  Dia. 3.  ORDEM DO DIA: VEREADOR
GERALDO requer  a  inclusão  de  uma  Moção  de  Apoio  ao  manifesto  público  ao
movimento Pró anexação do 2º Distrito do Saí de São Francisco do Sul ao Município de
Itapoá/SC na pauta da próxima reunião ordinária. PRESIDENTE coloca em deliberação o
requerimento  do  Vereador   Geraldo,  o  qual  foi  acatado  (13min45s  à  20min48s).
PRESIDENTE solicita ao Vereador André que proceda a leitura da Emenda Legislativa nº
54/2019 do tipo Modificativa nº 01/2019 ao Projeto de Lei nº 77/2019. Em única discussão
a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 54/2019 o
qual foi aprovada (20min57s à 22min10s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura
da Emenda Legislativa nº 55/2019 do tipo Modificativa nº 02/2019 ao Projeto de Lei nº
77/2019.  Em  única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a
Emenda  Legislativa  nº  55/2019  qual  foi  aprovada  (22min12s  à  23min52).  Solicita  ao
Vereador  André  que  proceda  a  leitura  da  Emenda  Legislativa  nº  56/2019  do  tipo
Modificativa  nº  03/2019 ao Projeto de Lei  nº  77/2019.  Em única  discussão a  emenda.
Encerrada  a  discussão.  Em única  votação a  Emenda  Legislativa  nº  56/2019 a  qual  foi
aprovada (23min55s à 25min08s). Solicita  ao Vereador André que proceda a leitura do
Projeto de Lei Complementar nº 15/2019 que altera a Lei Complementar Municipal nº 044,
de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do
município de Itapoá, das autarquias e das fundações públicas, incluídos os servidores dos
regimes de contratação efetiva e temporária, estatutários, estatutários temporários e demais
servidores contratados pela administração direta ou indireta, e dá outras providências. Em
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única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  15/2019  o  qual  foi  aprovado  (25min10s  à  27min13s).  Solicita  ao
Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 16/2019 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 única votação o
projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
16/2019 o  qual  foi  aprovado (27min17s à  28min51s).  Solicita  ao  Vereador  André  que
proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 69/2019 que institui a marca da Guarda
Civil Municipal de Itapoá-SC. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única votação o Projeto de Lei nº 69/2019 o qual foi aprovado (28min53s à 31min28s).
Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 77 que
institui Casa do Cidadão, da Prefeitura Municipal de Itapoá e dá outras providências. Em
única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei
Ordinário nº 77/2019 o qual foi aprovado (31min31s à 35min43s). Solicita ao Vereador
André que proceda a  leitura  do Projeto de Lei  Ordinário  nº  102/2019 que altera  a Lei
Municipal no 141, de 11 de dezembro de 1998, que fixa critérios, valores e isenções nas
transferências das posses Gleba - I de Itapema do Norte. Em única discussão o projeto.
PRESIDENTE suspende a reunião por dez minutos.  PRESIDENTE  reabre a reunião.
Encerrada a discussão. Em única discussão o Projeto de Lei Ordinário nº 102/2019 o qual
aprovado  com  a  abstenção  do  Vereador  Thomaz  e  com  voto  contrário  do  Vereador
Caldeira, Jeferson e Joarez (35min51s à 59min45s).  VEREADOR GERALDO solicita o
sobrestamento da Moção nº 13/2019 que aplaude e congratula a Prefeitura Municipal de
Itapoá/SC  e  a  Secretária  de  Meio  Ambiente  (1h08s  à  1h02min).   VEREADOR
CALDEIRA  solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em
deliberação o requerimento do Vereador Caldeira, o qual aprovado. Solicita ao Vereador
André que proceda a leitura da ementa  do Projeto de Lei Ordinário nº 86/2019 que autoriza
o Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso de Imóvel com o Estado de Santa
Catarina,  através  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Santa  Catarina,  e  dá  outras
providências. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação
o Projeto de Lei Ordinário nº 86/2019 o qual foi aprovado com a abstenção do Vereador
Thomaz (1h02min10s à 1h03min50s).  VEREADOR CALDEIRA solicita a dispensa da
leitura  do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em deliberação  o  requerimento  do  Vereador
Caldeira, o qual aprovado. Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da ementa  do
Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  93/2019  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  créditos
adicionais suplementares por anulação parcial de dotação. Em segunda discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº 93/2019 o qual
foi aprovado com abstenção do Vereador Thomaz (1h03min58s à 1h05min22s). Solicita ao
Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 94/2019 que autoriza
o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial
de dotação. Em segunda votação o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o
Projeto de Lei Ordinário nº 94/2019 o qual foi aprovado com a abstenção do Vereador
Thomaz  e  voto  contrário  do  Vereador  Caldeira,  Jeferson  e  Joarez  (1h05min27s  à
1h07min50s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário
nº 39/2019 que altera a Lei Municipal no 143, de 23 de dezembro de 1998, e delimita novos
Bairros no âmbito municipal de Itapoá, e dá outras providências. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei Ordinária nº 39/2019
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o qual foi aprovado (1h07min58s à 1h12min35s). Solicita ao Vereador André que proceda a
leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 64/2019 que institui a marca turística “ITAPOÁ” e dá
outras providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira
votação  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  64/2019  o  qual  foi  aprovado  (1h12min38s  à
1h19min18s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário
nº 72/2019 que altera a Lei Municipal nº 409/2019, de 13 de novembro de 202, que dá
denominação à via pública. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o Projeto de Lei Ordinário nº 72/2019 o qual foi aprovado (1h19min20s à
1h21min26s).  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº
80/2019  que  concede  reajuste  salarial  aos  servidores  públicos  do  Poder  Executivo  de
Itapoá.  Em primeira discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em primeira votação o
Projeto de Lei  Ordinário  nº 80/2019 o qual  foi  aprovado (1h21min28s à  1h27min10s).
Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 99/2019
que concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo de Itapoá. Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei
Ordinário  nº  99/2019  o  qual  aprovado  com  abstenção  do  Vereador  Osni  e  Thomaz
(1h27min26s  à  1h34min36s). 4.  INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita  ao  Vereador
André que proceda a leitura da Indicação nº 94/2019 indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do órgão competente, providencie o projeto e execução da extensão da rede de
baixa tensão da Rua Palmeiras (Rua 1960) em frente ao Lote 1 da Quadra 2, e na Av. Beira
Mar 4, entre as Ruas Palmeiras (1960) e a Rua João Gilberto Tavares (Rua 1970), bem
como a instalação de luminárias públicas. Ainda, solicito que seja realizada a ligação da
energia elétrica com a máxima urgência no Posto Guarda-Vidas 18; Indicação nº 95/2019
Indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  o
projeto e execução de extensão da rede de baixa tensão, bem como a ligação da energia
elétrica nos Postos de Guarda- Vidas: I - Posto 4, Av. Sai Mirim (370); II - Posto 5, Rua
Maria José de Andrade Vieira (440); III - Posto 16, Av. Das Nações Unidas ( 1670); IV -
Posto 17, Rua da Paz (1720); e, V - Posto 18, Rua Palmeiras (1960). Ainda, solicitamos que
providencie  a construção de 2 Postos Guarda-Vidas,  nas localidades  do Pontal,  na Rua
Senhor Bom Jesus (2560) e  Rua do Farol  (2630);  Indicação 96/2019 indica ao Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, amparado pela Resolução 8.001/2019
do TRE-SC, depois de examinada a viabilidade legal e critérios de oferecimento do serviço,
viabilize  o  fornecimento  de  transporte  para  a  regularização  dos  títulos  de  eleitores  das
pessoas que necessitem se deslocar para fora do município;  da Indicação nº 97/2019 indica
ao Senhor Prefeito Municipal que, através do Setor competente providencie a implantação
de uma caixa de captação (boca de lobo) na Rua da Graça, esquina com a Rua do Pescador
localizada no Samambaial, e da Indicação 98/2019 que Indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do Setor competente providencie a instalação de rede de baixa tenção na Rua
José da Silva Pacheco, trecho localizado após à Escola Municipal Claiton Almir Hermes e a
Creche Primeiro Passos no São José (1h34min50s à 1h40min49s). 5. ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais  havendo a tratar,  agradeceu  a  presença de todos e  declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20:44min, 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, 23 de setembro de 2019.
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                 Geraldo Rene Behlau Weber                           André Vinícius de Araújo

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

 
Leonice Marli Riskowski

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
consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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