
ATA Nº 34/2019 DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 05  DE SETEMBRO DE 2019.

Aos cinco  dias do mês de setembro de 2019, às 13h03min, sob a Presidência do seu Titular
o Vereador Geraldo Rene Behlau Weber, realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária do 3º ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Presidente declarou abertos
os trabalhos, na seguinte ordem: 1. ENTRADA NA CASA: VEREADORA JANAYNA
solicita  a  dispensa  da  leitura  do  projeto.  PRESIDENTE  coloca  em  deliberação  o
requerimento  da  Vereadora  Janayna  o  qual  foi  aprovado  com a  ausência  do  Vereador
Caldeira, Jeferson, Joarez e Thomaz.  Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da
ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 92/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a
contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,  no  âmbito  do
“Programa  FINISA  –  Financiamento  à  Infraestrutura  e  ao  Saneamento”,  a  oferecer
garantias e dá outras providências. PRESIDENTE, coloca em deliberação a solicitação de
regime de urgência do Projeto de Lei no. 92/2019, o qual foi aprovado com  ausência do
Vereador Caldeira, Jeferson, Joarez e Thomaz. Após encaminha o Projeto de Lei Ordinário
nº  92/2019  para  análise  técnica  das  Comissões  Permanentes  em  regime  de  urgência
(01min50s à 03min30s). 2. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador André
que proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 85/2019 que dispõe sobre o programa
“Adote um Posto de Salvamento Aquático”,  no âmbito do município de Itapoá-SC. Em
única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em única  votação  o  Projeto  de  Lei
Ordinário nº 85/2019 o qual foi aprovado com a  ausência do Vereador Caldeira, Jeferson,
Joarez e Thomaz (03min33s à 09min50s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura
do Projeto de Lei nº 31/2019 que autoriza o município de Itapoá a receber, em comodato,
da  Mitra  Diocesana  de  Joinville  –  Paróquia  Nossa  Senhora  Imaculada  Conceição  –
Comunidade Nossa Senhora Aparecida, área de terras, localizada nesta cidade. Em primeira
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei Ordinário
nº 31/2019 o qual foi aprovado com  a  ausência do Vereador Caldeira, Jeferson, Joarez e
Thomaz  (09min55s  à  17min36s).  3.  ENCERRAMENTO:   PRESIDENTE  nada  mais
havendo a tratar,  agradeceu a  presença de todos e  declarou encerrados  os  trabalhos  da
presente Reunião Extraordinária, às 13:20min, 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,  05  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]
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