
ATA Nº 04/2020 DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 17 DE FEVEREIRO 2020.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020, às 19h, sob a Presidência do seu Titular o
Vereador Ezequiel de Andrade, realizou-se a 44ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo
da 8ª  Legislatura  da Câmara  Municipal  de Itapoá.  PRESIDENTE solicita  ao Primeiro
Secretário  Vereador  Caldeira  que ateste  a  presença  dos  vereadores  para a  abertura  dos
trabalhos  do  expediente,  em  conformidade  com  o  art.  nº  163  do  Regimento  Interno.
Conforme atestado pelo Secretário e, com o quorum legal de vereadores, declara abertos os
trabalhos,  logo  após  a  oração  do  Pai  Nosso  (20s  à  1min38s).  1.  PEQUENO
EXPEDIENTE: PRESIDENTE em deliberação a Ata Ordinária nº. 03/2020 (43ª Reunião
Ordinária), a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Thomaz (2min16s à 2min38s),
com ausência do Vereador Thomaz. Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura das
correspondências  (2min43s  à  9min29s).  2.  ENTRADA  NA  CASA: VEREADOR
GERALDO solicita  dispensa da leitura da proposição que está dando entrada na Casa.
PRESIDENTE  coloca em deliberação o requerimento do Vereador Geraldo,  o qual foi
acatado. Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei nº
04/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por
superávit financeiro do exercício anterior. Após, encaminha o PLO nº 04/2020 para análise
técnica das Comissões Permanentes, em regime ordinário (9min33s à 11min01s). Solicita
ao Vereador Caldeira que ateste a presença dos vereadores para a abertura da Ordem do
Dia, em conformidade com o parágrafo 1º do art. 169 do Regimento Interno. Conforme
atestado pelo Secretário e, com o quorum legal de vereadores, declara aberta a Ordem do
Dia (11min02s à 11min55s). 3. ORDEM DO DIA: VEREADOR STOKLOSA requer a
confecção  de  uma  moção  de  apoio  à  Aprasc.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento do Vereador Stoklosa, o qual foi acatado (11min57s à 12min39s). Solicita ao
Vereador  Caldeira  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Legislativa  n°.  02/2020,  Tipo:
Modificativa n°. 01/2020 ao Projeto de Lei nº. 09/2020.  Em única discussão a emenda.
Encerrada a discussão.  Em única votação a  Emenda Legislativa n°. 02/2020, a qual foi
aprovada, com ausência do Vereador Thomaz (12min47s à 16min58s). Solicita ao Vereador
Caldeira que proceda à leitura da Emenda Legislativa n°. 03/2020, Tipo: Modificativa n°.
01/2020  ao  Projeto  de  Lei  nº.  08/2020.  Em  única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a
discussão. Em única votação a Emenda Legislativa n°. 03/2020, a qual foi aprovada, com
ausência do Vereador Thomaz (17min03s à 19min03s). Solicita ao Vereador Caldeira que
proceda à leitura da Emenda Legislativa n°. 04/2020, Tipo: Modificativa n°. 01/2020 ao
Projeto de Lei nº. 02/2020. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única
votação a Emenda Legislativa n°. 04/2020, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador
Thomaz (19min06s à 20min59s).  Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura da
Emenda Legislativa n°. 05/2020, Tipo: Aditiva n°. 01/2020 ao Projeto de Lei nº. 02/2020.
Em  única  discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a  Emenda
Legislativa n°. 05/2020, a qual foi aprovada, com ausência do Vereador Thomaz (21min03s
à 23min46s).  Solicita  ao Vereador  Caldeira  que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº
02/2020,  que  autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  a  ceder  máquinas,  equipamentos  e
pessoal aos municípios de Santa Catarina que declarem situação de emergência ou estado
de calamidade pública.  Em única discussão o projeto.  Encerrada a discussão. Em única
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votação o Projeto de Lei nº 02/2020, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz
(23min51s à 29min52s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Projeto de Lei
nº 06/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar
por anulação parcial de dotação.  Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
única votação o  Projeto de Lei nº 06/2020, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Thomaz  (29min56s  à  32min05s).  Solicita  ao  Vereador  Caldeira  que  proceda à  leitura  do
Projeto de Lei nº 09/2020, que altera a Lei Municipal nº 075, de 24 de dezembro de 2001, que
dispõe sobre o estatuto e institui o plano de carreira e remuneração do pessoal do magistério
público  municipal,  e  dá  outras  providências. Em única  discussão  o  projeto.  Encerrada  a
discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº 09/2020, o qual foi aprovado, com ausência
do Vereador Thomaz (32min09s à 38min18s).  Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à
leitura do Requerimento nº 04/2020, que requer, na forma regimental,  depois de ouvido o
Plenário, que o Pode Executivo, através do setor competente, encaminhe, à esta Casa de Leis,
informações  referente  ao  dano  ambiental  causado  no  ano  de  2017  com o  vazamento  de
petróleo  no  oleoduto  subterrâneo  da  TRANSPETRO,  se  plano  de  recuperação  da  área
degradada já foi concluído. Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em
única votação o Requerimento nº 04/2020, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Thomaz  (38min23s  à  41min58s).  Solicita  ao  Vereador  Caldeira  que  proceda à  leitura  do
Requerimento nº 05/2020, que requer, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que
o Pode Executivo, através do setor competente, preste informações detalhadas sobre, onde e
como serão aplicados e gastos os valores destinados nas rubricas orçamentárias previstas na
LOA 2020, conforme segue: I - 04.122.0002.2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito R$
1.110.000,00; e, II - 04.122.0003.2015 Manutenção do Departamento de Administração R$
2.070.000,00. Em única discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o
Requerimento nº 05/2020, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Thomaz (42min02s
à  44min27s).  Solicita  ao  Vereador  Caldeira  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº
01/2020, que fica instituído no Calendário Oficial do Município de Itapoá o "Dia Municipal
da Fé Evangélica" e dá outras providências.  Em segunda discussão o projeto. Encerrada a
discussão.  Em segunda  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  01/2020,  o  qual  foi  aprovado,  com
ausência do Vereador Thomaz (44min31s à 50min23s). Solicita ao Vereador Caldeira que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  03/2020,  que institui  no  Calendário  Oficial  do
Município de Itapoá-SC, o dia da “Marcha para Jesus”. Em segunda discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em segunda votação o Projeto de Lei nº 03/2020, o qual foi aprovado,
com ausência do Vereador Thomaz (50min27s à 1h03min16s). Solicita ao Vereador Caldeira
que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 08/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação, no site oficial da Prefeitura Municipal de Itapoá, do cardápio da merenda escolar
e  dá  outras  providências. Em  primeira  discussão  o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em
primeira votação o Projeto de Lei nº 08/2020, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Thomaz (1h03min20s à 1h05min16s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do
Projeto  de  Lei  nº  11/2020,  que dispõe  sobre  a  denominação  da  ponte,  localizada  na
comunidade Braço do Norte. Em primeira discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o Projeto de Lei nº 11/2020, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Thomaz (1h05min20s à 1h06min34s). 4. INDICAÇÃO: PRESIDENTE solicita ao Vereador
Caldeira  que  proceda  à  leitura  da  Indicação  nº  08/2020,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a construção de um abrigo na parada
de ônibus, localizada em frente ao Pronto Atendimento 24h; Indicação nº 09/2020, que indica
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ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  as  seguintes
manutenção: I - Manilhamento nas Ruas Sr. Bom Jesus, esquina com a Rua Maracajá e Rua
2510 localizadas no Bairro Pontal do Norte; II - Limpeza da vala e colocação de manilhas na
Rua 2600, localizada no Bairro Pontal do Norte; III - Manutenção e ensaibramento das ruas
2010,  localizada  no  Balneário  Palmeiras  e  Rua  Francisco  Brexi  Júnior,  localizada  no
Balneário Perola do Atlântico; Indicação nº 10/2020, que indica ao Senhor Prefeito Municipal
que, através do setor competente, providencie a manutenção do Rio Inferninho, e Limpeza da
lixeira frente o PA 24h; Indicação nº 11/2020, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do setor competente, providencie com as seguintes benfeitorias: I - Manutenção da
Rua 2.690,  no bairro  Pontal  do Norte,  em toda  sua  extensão,  realizando  o patrolamento,
ensaibramento e a passagem do rolo compactador; II - Retirada de uma árvore que caiu dentro
do Rio Medanha, na Rua Miguel Galhardi; III - Desobstrução das manilhas nas ruas Guanãndi
e Piranga Rubra, no Balneário Palmeiras; e, IV - Manutenção da Rua 1.610, no bairro Itapoá;
Indicação  nº  12/2020,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, faça cumprir a Lei Ordinária Municipal n° 850/2019, que autoriza a colocação de
monitores  escolares  nos veículos  que executam o transporte  escolar  em nosso Município;
Indicação  nº  13/2020,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie a manutenção básica na via e a implantação de manilhas na Rua
Carlos  Drummond  de  Andrade;  Indicação  nº  14/2020,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito
Municipal que, através do setor competente, providencie a implantação de asfalto na Rua Mal.
Floriano Peixoto, entre a Avenida Paraná até a Avenida Saí Mirim; e da Indicação nº 15/2020,
que indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,  providencie  a
manutenção e o ensaibramento das seguintes vias urbanas: I - Rua João Jorge de Souza (Rua
1.600); II - Rua Das Palmeiras (Rua 1.630); III - Rua Das Flores (Rua 1.640); IV - Rua Rio
Azul  (Rua  1.650);  e,  V  -  Rua  Aguató  (1h06min38s  à  1h15min29s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA (1h16min01s à 1h21min53s).  VEREADOR
JEFERSON (1h22min06s  à  1h31min34s).  VEREADORA  JANAYNA (1h31min52s  à
1h34min24s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,
agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Reunião
Ordinária,  às 20h34min, e,  para constar,  foi  lavrada a  presente Ata,  que depois de lida e
achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e pela
Secretária ad hoc, designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 17 de
fevereiro de 2020.

                         Ezequiel de Andrade                                      José Maria Caldeira
                                 Presidente                                                     1º Secretário 
                             [assinado digitalmente]                                                                       [assinado digitalmente]   

 
        

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza
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
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autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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