
REQUERIMENTO N° 28/2020

Os Vereadores que subscrevem, requerem, na forma regimental e, depois de ouvido o

Plenário, com fundamento legal no artigo 9º, da Resolução Legislativa nº 16, de 11 de fevereiro de

2020, a aprovação do Plenário para a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para a conclusão dos

trabalhos  da  Comissão  Especial  constituída  para  analisar  e  emitir  Parecer  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 07/2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico Municipal – ZEEM,

e dá outras providências.

Destaca-se o disposto no artigo 9º, da Resolução Legislativa nº 16/2020, conforme segue:

“Art. 9º O prazo para a conclusão dos estudos é de 90 (noventa)
dias,  a  contar  da  publicação  desta  Resolução,  podendo  ser
prorrogado por igual prazo, se assim entender a Comissão, desde
que aprovado pelo Plenário da Câmara através de requerimento
escrito.”

Justificativa

Tal pedido se faz pelos vereadores membros da Comissão do ZEEM, todos nomeados

pela  Portaria  nº  170/2020,  sendo necessário  em razão da  complexidade  da matéria  legislativa,  que

demandará maiores esclarecimentos aos vereadores membros da Comissão. Além disso, a situação de

afastamento social provocada pela pandemia mundial do COVID-19, também dificultou os trabalhos

dos  vereadores  membros  da  respectiva  Comissão  do  ZEEM.  Em  síntese,  são  essas  as  razões  e

considerações oportunas a serem informadas ao Plenário da Casa.

Itapoá/SC, 04 de junho de 2020.

Joarez Antônio Santin
Vereador PP

[assinado digitalmente]

Thomaz William Palma Sohn  
Vereador Avante
[assinado digitalmente]

Geraldo Rene Behlau Weber
Vereador PSDB

[assinado digitalmente]

Janayna Gomes Silvino
Vereadora PL

[assinado digitalmente]

José Antônio Stoklosa
Vereador PSD

[assinado digitalmente]
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