
ATA Nº 51/2019 DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º  ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2019, às 19h02min, sob a Presidência do seu Titular
o  Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber,  realizou-se  a 41ª  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,  logo após a oração do Pai Nosso.  1. PEQUENO EXPEDIENTE:  PRESIDENTE
em  discussão  a  Ata  Ordinária  nº.  50/2019  a  qual  foi  aprovada  com  ausência  do  Vereador
Thomaz  (02min27s  à  02min44s).  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  à  leitura  das
correspondências  (02min15s  à  16min09s).  2.  ENTRADA  NA  CASA:   VEREADOR
THOMAZ solicita  dispensa  da  leitura   das  proposições  que  estão  dando  entrada  na  Casa.
PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz o  qual foi  acatado.
PRESIDENTE, solicita ao Vereador André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei
Ordinário nº 138/2019 que  Autoriza o Poder Executivo a instituir  o programa “Bolsa Atleta
Itapoá” no âmbito do município de Itapoá-SC e dá outras providências e da ementa da Emenda
Legislativa nº. 84/2019 do tipo aditiva ao Projeto de Resolução nº. 05/2019. Após encaminha o
Projeto de Lei Ordinário nº 138/2019 e da Emenda Legislativa nº 84/2019 para análise técnica
das comissões permanentes (10min16s à 11min33s).  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:  PRESIDENTE  solicita  ao  Vereador  André  que  proceda a  leitura  do  Projeto  de  Lei
Ordinário nº 137/2019 que autoriza a contratação de financiamento conforme a Lei Municipal nº
858/2019.  Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de
Lei Ordinário nº 137/2019 o qual foi aprovado (12min10s à 13min30s). Solicita ao Vereador
André  que  proceda  a  leitura  da  Moção  nº  23/2019  que  Aplaude  e  Congratula  a  Secretaria
Municipal  de  Educação  e  a  Secretaria  de  Cultura  e  Turismo  pelo  espetáculo  “Rei  Leão”
apresentado no “Um Toque de Natal 2019”. Em única discussão a moção. Encerrada a discussão.
Em única votação a Moção nº 23/2019 o qual foi aprovada. Convida  alunos e professores para
receber está homenagem (13min35s à 34min05s). Solicita  ao Vereador André que proceda a
leitura da Moção nº 24/2019 que Aplaude e Congratula o time JUVENTUS FUTEBOL CLUBE,
time de futebol feminino de nossa Cidade, pelo exemplo de amor pelo esporte, organização e
dedicação, conseguindo resultados expressivos no ano de 2019. Em única discussão a moção.
Encerrada a discussão. Em única votação a Moção nº 24/2019 o qual foi aprovada. Convida as
atletas e o técnico do Time do Juventus para receber está homenagem (34min42s à 53min40s).
VEREADOR CALDEIRA solicita a inversão da pauta para leitura e aprovação do Projeto de
Lei Ordinário nº 130/2019 e 136/2019. PRESIDENTE coloca em deliberação o requerimento do
Vereador o qual aprovado. Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei nº
130/2019 que  Declara  como Utilidade  Pública  à  “Associação  Esportiva  e  Paradesportiva  de
Itapoá  ASEPI”  no  município  de  Itapoá/SC.  Em  segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº 130/2019 o qual foi aprovado
(54min04s à 59min04s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do Projeto de Lei
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Ordinário nº 136/2019 que Institui no Calendário Oficial do Município de Itapoá-SC, o dia de
Iemanjá  e  o  dia  da Umbanda.  Em primeira  discussão o projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira votação o Projeto de Lei Ordinário nº 136/2019 o qual foi aprovado com abstenção do
Vereador Osni (59min10s à 01h16min13s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura do
Requerimento nº 46/2019 que requer, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que o
Poder Executivo, através do setor competente, preste informações referentes ao cumprimento da
Lei  Complementar  n.  50/2016,  que  dispõe  sobre  o  Código  de  Posturas,  referente  ao
funcionamento  das  farmácias  e  drogarias.  Em única  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o Requerimento nº 46/2019 o qual foi aprovado com abstenção do
Vereador Osni e Thomaz (01h18min40s à 01h23min08s). VEREADOR CALDEIRA solicita a
dispensa da leitura do Projeto de Lei Complementar nº 23/2019; do Projeto de Lei Ordinário nº
96/2019 e 116/2019.  PRESIDENTE coloca em deliberação do Vereador Caldeira o qual foi
aprovado com abstenção do Vereador Osni e Thomaz. Solicita ao Vereador André que proceda a
leitura da ementa do Projeto de Lei Complementar nº 23/2019 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
segunda  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda  votação  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 23/2019 o qual foi aprovado com a abstenção do Vereador Osni e Thomaz
(01h23min15s à 01h24min39s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da ementa do
Projeto de Lei Ordinário nº 96/2019 que Cria o Programa Novos Mares: Garantindo a Segurança
Alimentar e Nutricional, e dá outras providências. Em segunda discussão o projeto. Encerrada a
discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº 96/2019 o qual foi aprovado com
abstenção do Vereador Osni e Thomaz (01h24min42s à 01h25min30s).  Solicita  ao Vereador
André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 116/2019 que Altera a Lei
Municipal no 565, de 23 de abril de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal aderir ao
Programa  de  Modernização  da  Administração  Tributária  PMAT/BNDES,  através  da  Caixa
Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, e dá outras providências. Em segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº
116/2019 o qual  foi  aprovado com abstenção do Vereador  Osni  e  Thomaz  (01h25min33s à
01h26min27s).  VEREADOR  CALDEIRA solicita  a  dispensa  da  leitura  do  Projeto  de  Lei
Ordinário  nº  133/2019;  134/2019  e  135/2019.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o
requerimento  do Vereador  Caldeira  o qual  foi  aprovado com abstenção do Vereador  Osni e
Thomaz.  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  a  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei
Ordinário nº 133/2019 que Autoriza o Poder Executivo Municipal 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 133/2019 o qual foi aprovado com
abstenção do Vereador Osni e Thomaz (01h26min34s à 01h27min44s).  Solicita  ao Vereador
André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinário nº 134/2019 que Altera a Lei
Municipal  No 116, de 11 de outubro de 2002, que autoriza  o Poder Executivo  Municipal  a
conceder gratificação aos profissionais da saúde – PSF, e dá outras providências. Em segunda
discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº
134/2019 o qual  foi  aprovado com abstenção do Vereador  Osni  e  Thomaz  (01h27min50s à
01h28min34s). Solicita ao Vereador André que proceda a leitura da ementa do Projeto de Lei
Ordinário nº 135/2019 que Institui a marca da Ouvidoria Municipal. Em segunda discussão o
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projeto. Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei Ordinário nº 135/2019 o
qual foi aprovado com os votos contrário do Vereador Caldeira, Jeferson e Joarez, e abstenção
do Vereador Osni e Thomaz (01h28min35s à 01h32min07s). Solicita ao Vereador André que
proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 21/2019 que Altera a Lei Complementar
Municipal Nº 41, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre a reorganização do regime próprio de
previdência social dos servidores públicos do município de Itapoá, estado de Santa Catarina, e
adota outras providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em primeira
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2019 o qual foi aprovado com a abstenção do
Vereador  Osni  e  Thomaz  (01h32min13s  à  01h35min31s).  Solicita  ao  Vereador  André  que
proceda a leitura do Projeto de Lei Ordinário nº 117/2019 que Institui a marca do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, da Secretaria  de Assistência  Social.  Em
primeira  discussão.  Encerrada  a  discussão.  Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei Ordinário nº 117/2019 o qual foi aprovado com
a  abstenção  do  Vereador  Osni  e  Thomaz  (01h35min33s  à  01h41min).  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Vereador André que proceda a leitura da Indicação nº 125/2019 que
indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do Setor competente,  providencie a criação
“urgente”  de uma regulamentação que discipline  sobre  o estacionamento  e  a  circulação  dos
ônibus de Excursão e também à disposição de um local apropriado para os veículos de grande
porte; da Indicação nº 126/2019 que indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor
competente,  providencie  a  manutenção  e  adequação da passagem para a  praia,  na  Rua 670,
localizada no Bairro Itapema do Norte, próximo ao Restaurante Dom Petisco.  VEREADORA
JANAYNA solicita uma moção de aplauso para o Time de Futsal CR Itapoá.  PRESIDENTE
coloca em deliberação o pedido de moção da Vereadora Janayna o qual foi aprovada com a
abstenção do Vereador Osni e Thomaz. Indicação nº 127/2019 que indica ao Senhor Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção do Farol do bairro Pontal
do Norte,  desde a pintura até tudo aquilo que se fizer necessário para sua revitalização e da
Indicação  nº  128/2019  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a instalação de uma rampa para uso dos pescadores na região do porto,
localidade da Figueira do Pontal (01h41min05s à 01h46min38s). 5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR  ANDRÉ  (01h46min47s  à  01h50min32s),  VEREADOR  CALDEIRA
(01h50min47s  à  02h01min53s),  VEREADOR  THOMAZ (02h02min  à  02h06min55s),
VEREADORA  JANAYNA (02h07min06s  à  02h13min25s),  VEREADOR  JOAREZ
(02h13min30s à 02h24min12s) e VEREADOR GERALDO (02h24min23s à 02h32min02s). 6.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE, nada mais havendo a tratar, ,agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 21h35min, 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, 16 de dezembro  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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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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