
ATA Nº 39/2019 DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

Aos trinta  dias do mês de setembro de 2019, às 19h02min, sob a Presidência do o Vereador
Geraldo Rene Behlau Weber, realizou-se a 31ª 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.  37/2019 a qual  foi
aprovada. Em discussão a Ata Extraordinária nº 38/2019 a qual foi aprovada.(03min30s à
04min14s).  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  à  leitura  das  correspondências
(04min19s à  16min58s).  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. 2.  ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita ao Vereador André que proceda a leitura da Emenda Legislativa nº
57/2019 do tipo Modificativa nº 01/2019 ao Projeto de Lei nº 98/2019. Em única discussão
a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a Emenda Legislativa nº 57/2019 o
qual foi aprovada (18min05s à 19min22s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura
da Moção nº 13/2019 que aplaude e congratula a Prefeitura Municipal de Itapoá-SC e a
Secretária do Meio Ambiente. Em única discussão a moção. Encerrada a discussão. Em
única votação a Moção nº 13/2019 a qual foi aprovada. Convida o Vice-Prefeito Carlos
Henrique  e  os  servidores  da  Secretária  de  Meio  Ambiente  para  receber  a  homenagem
(19min27s à 44min47s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da Moção nº
14/2019 que Apoia o Movimento Pró-anexação do 2º Distrito do Saí – Município de São
Francisco  do  Sul  –  SC,  ao  Município  de  Itapoá  -SC.  Em  única  discussão  a  moção.
Encerrada a discussão. Em única votação a Moção nº 14/2019 a qual foi aprovada. Convida
os  moradores  da  Vila  da  Glória  para  receber  está  homenagem  (44min57s  à  01h54s).
VEREADOR THOMAZ solicita a dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca
em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual aprovado. Solicita ao Vereador
André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 39/2019 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 segunda discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº 39/2019 o qual foi aprovado
(01h01min05s à 01h02min03s).  VEREADOR THOMAZ solicita a dispensa da leitura do
projeto.  PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento  do Vereador Thomaz,  o
qual aprovado. Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da ementa do Projeto de
Lei Ordinário nº 64/2019 que institui a marca turística “ITAPOÁ” e dá outras providências.
Em segunda discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Lei  Ordinário  nº  64/2019  o  qual  foi  aprovado  (01h02min09s  à  01h02min50s).
VEREADOR THOMAZ solicita a dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca
em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual aprovado. Solicita ao Vereador
André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 72/2019 que altera a
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Lei Municipal nº 409/2012, de 13 de novembro de 2012, que dá denominação à via pública.
Em segunda votação o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de
Lei  Ordinário  nº  72/2019  o  qual  foi  aprovado  (01h02min55s  à  01h03min38s).
VEREADOR THOMAZ solicita a dispensa da leitura do projeto. PRESIDENTE coloca
em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual aprovado. Solicita ao Vereador
André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 80/2019 que concede
reajuste  salarial  aos  servidores  públicos  do  Poder  Executivo  de  Itapoá.  Em  segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário
nº 80/2019 o qual foi aprovado (01h03min40s à 01h04min25s). VEREADOR THOMAZ
solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Thomaz,  o  qual  aprovado.  Solicita  ao  Vereador  André  que
proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 99/2019 que concede reajuste
salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo de Itapoá. Em segunda discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº 99/2019
o qual foi aprovado com abstenção do Vereador Thomaz (01h04min30s à 01h06min55s).
Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 73/2019
que denomina como Manoel Caldeira à via pública localizada no bairro Barra do Saí. Em
primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei
Ordinário  nº  73/2019  o  qual  foi  aprovado  (01h06min58s  à  01h08min44s).  Solicita  ao
Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 98/2019 que dispõe
sobre  a  denominação  de  via  pública.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei Ordinário nº 98/2019 o qual foi aprovado
(01h08min50s  à  01h11min50s).  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  a  leitura  do
Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  103/2019  que  institui  no  município  de  Itapoá  a  Semana
Municipal  do  Lixo  Zero  e  dá  outras  providências.  Em  primeira  discussão  o  projeto.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei Ordinário nº 103/2019 o qual
foi aprovado (01h11min55s à 01h16min33s). 3. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao
Vereador André que proceda a leitura da Indicação nº 99/19 que indica ao Senhor Prefeito
Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  da  Rua  1.050,
localizada no Balneário Paese, se possível procedendo com o nivelamento da via com a
Moto Niveladora (Patrola), o ensaibramento e a passagem do rolo compactador; Indicação
nº  100/19  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a manutenção da Rua 2.540, no Balneário Brandalize, se possível procedendo
com o nivelamento da via com a Moto Niveladora (Patrola), o ensaibramento e a passagem
do rolo compactador e Indicação nº 101/2019 que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através  do  setor  competente,  providencie  a  manutenção  da  Rua  Manoel  de  Arzão,
localizada no Balneário São José, se possível procedendo com o nivelamento da via com a
Moto  Niveladora  (Patrola),  o  ensaibramento  e  a  passagem  do  rolo  compactador
(01h16min40s  à  01h19min10s). 4.  ESPAÇO  REGIMENTAL:  VEREADOR
JEFERSON (01h19min20s à 0126min48s);  VEREADOR CALDEIRA (01h27min01s à
01h34min16s);   VEREADORA  JANAYNA (01h34min21s  à  01h40min15s),  e
VEREADOR  GERALDO (01h40min22s  à  01h42min40s).  5.  ENCERRAMENTO:
PRESIDENTE nada mais  havendo a tratar,  agradeceu  a  presença de todos e  declarou
encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20:43min, e, para constar, foi
lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente,
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Primeiro  Secretário  e  pela  Secretária  ad  hoc,  designada  para  o  ato,  Leonice  Marli
Riskowski. Itapoá, 30 de setembro de 2019.

                                                                                          
                 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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