
ATA Nº 18/2020 DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 1º DE JUNHO DE 2020.

Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, às 19h01min, sob a Presidência do seu Titular o
Vereador Ezequiel de Andrade, realizou-se a 52ª Reunião Ordinária do 4º ano Legislativo
da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá, na Modalidade de Deliberação Remota,
conforme Resolução nº 19/2020.  PRESIDENTE atesta a presença dos vereadores para a
abertura dos trabalhos do expediente, em conformidade com o inciso III do art. nº. 04 da
Resolução nº. 19/2020. Conforme atestado e, com o quórum legal de vereadores, declara
abertos  os  trabalhos  (00min01s  à  01min43s).  1.  PEQUENO  EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em deliberação a  Ata nº.  16/2020 (51ª Reunião Ordinária),  e a  Ata nº.
17/2020  (18º  Extraordinária),  as  quais  foram  aprovadas,  com  a  ausência  do  Vereador
Jeferson  (01min44s  à  03min55s).  Solicita  ao  Vereador  Caldeira,  e  posteriormente  ao
Servidor Eduardo, que procedam à leitura das correspondências (03min56s à 25min46s). 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. Solicita ao Vereador Caldeira que
proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei Ordinária nº. 43/2020, que denomina nome
de via pública como “Rua dos Quiosques”, localizada no Bairro Pontal do Norte; do Projeto
de Lei Ordinária nº. 46/2020, que altera a Lei Municipal nº. 750, 04 de dezembro de 2017,
que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal, com a garantia da União e dá outras providências; e do Projeto de Lei ordinária nº.
47/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar
por anulação parcial de dotação. Após, encaminha todos os projetos para análise técnica das
Comissões Permanentes, rejeitando o regime de urgência em relação ao PLO nº. 47/2020,
com voto contrário de todos os Vereadores (26min13s à 30min46s). Atesta 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  e,  com o  quórum legal  de  vereadores,
declara  aberta  a  Ordem  do  Dia  (31min02s  à  31min50s). 3.  ORDEM  DO  DIA:
VEREADOR GERALDO  requer  a  confecção  de  uma moção de  apoio  aos  aprovados
remanescentes no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, e uma moção de aplauso
em comemoração ao 5º ano do Coral Vozes da Babitonga. PRESIDENTE em deliberação
os requerimentos do Vereador Geraldo, os quais foram acatados (31min51s à 36min13s).
Solicita  ao  Vereador  Caldeira,  e  posteriormente  ao  Vereador  Jonecir,  que  procedam à
leitura da Emenda Legislativa nº. 30/2020, do tipo modificativa nº. 01/2020, ao Projeto de
Lei nº. 45/2020. Em única discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em única votação a
Emenda Legislativa nº. 30/2020, a qual foi aprovada (36min33s à 40min53s).  Solicita ao
Vereador  Caldeira  que  proceda  à  leitura  da  Emenda  Legislativa  nº.  31/2020,  do  tipo
supressiva  nº.  01/2020,  ao  Projeto  de  Lei  nº.  45/2020.  Em única  discussão  a  emenda.
Encerrada a discussão.  Em única votação a Emenda Legislativa nº.  31/2020, a qual foi
aprovado (40min53s à 42min27s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do
Requerimento nº. 27/2020, que requer, na forma regimental e, depois de ouvido o Plenário,
que  o  Poder  Executivo,  através  do  setor  competente,  envie  para  esta  Casa  de  Leis
informações a respeito da retirada das placas de sinalização das lombadas na Rua João
Batista  Velem  e  Rua  Lodovico  Noé  Zagonel.  Em  única  discussão  o  requerimento.
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Encerrada a discussão.  Em única votação Requerimento  nº.  27/2020, o qual  foi aprovado
(42min28s à 53min11s). Solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura do Projeto de Lei
Ordinária nº. 29/2020, que altera a Lei Municipal nº. 174, de 15 de maio de 2003, que dá
denominação  à  via  pública.  Em  segunda  discussão  o  PLO.  Encerrada  a  discussão.  Em
segunda votação o PLO nº. 29/2020, o qual foi aprovado (53min14s à 55min32s). Solicita ao
Vereador Caldeira que proceda à leitura do Projeto de Lei Ordinária nº. 38/2020, que dispõe
sobre a denominação de via pública. Em segunda discussão o PLO. Encerrada a discussão.
Em segunda votação o PLO nº. 38/2020, o qual foi aprovado (55min33s à 57min28s). Solicita
ao Vereador Caldeira  que proceda à leitura  do Projeto de Lei Ordinária  nº.  45/2020,  que
dispõe  sobre  os  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  usados,  e  dá  outras
providências. Em primeira discussão o PLO. Encerrada a discussão. Em primeira votação o
PLO  nº.  45/2020,  o  qual  foi  aprovado  (57min29s  à  1h06min21s).  4.  INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita ao Vereador Caldeira que proceda à leitura da Indicação nº. 58/2020,
que indica ao Prefeito Municipal que, através do órgão competente, providencie a retirada da
areia solta, bem como o ensaibramento, na Rua 220, principalmente próximo ao número 582,
neste Município;  da Indicação nº.  59/2020, que indica  ao Senhor Prefeito  Municipal  que,
através do setor competente, providencie a instalação de tachões de sinalização refletivos em
todas  as  curvas  de  90º  (noventa  graus);  da  Indicação  nº.  60/2020,  que  indica  ao  Senhor
Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a roçada das Ruas Upiuba e
Orocuri,  localizadas  no  Bairro  Pontal  do  Norte;  da  Indicação  nº.  61/2020,  que  indica  ao
Senhor Prefeito Municipal  que, através do setor competente,  providencie:  - com urgência,
sinalização  e  fiscalização provisória  na Avenida Celso  Ramos neste  período em que esta
Avenida  encontra-se  em  obras  de  revitalização,  pois  a  previsão  de  conclusão  da  obra  é
somente  para  o  final  do  segundo  semestre;  -  sinalização  provisória  nas  ruas  paralelas  à
Avenida Celso Ramos, que estão sendo utilizadas para desviar o tráfego durante o bloqueio da
citada  Avenida  em obras de revitalização;  -  mais  fiscalização no canteiro  de obras como
armazenamento de materiais,  movimentação de trabalhadores e máquinas, entre outros; da
Indicação  nº.  62/2020,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente,  providencie  a  manutenção  (patrolamento,  passagem  do  rolo  compactador  e
ensaibramento) da Rua Abílio da Silva, na localidade do Saí Mirim; da Indicação nº. 63/2020,
que indica ao Senhor Prefeito  Municipal  que,  através  do setor  competente,  providencie  a
manutenção do píer próximo à empresa Porto Itapoá; da Indicação nº. 64/2020, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da
Rua Carlos Drumond de Andrade, no Balneário Itapoá; da Indicação nº. 65/2020, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção e o
ensaibramento da Avenida Santa Catarina (Rua 300); da Indicação nº. 66/2020, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal  que,  através do setor competente,  providencie a propositura de
uma lei que conceda algum benefício ou auxílio emergencial à população de Itapoá, diante
desse momento de crise causado pelo Covid-19 (Coronavírus), conforme minuta do Projeto de
Lei que tramitou nesta Casa, a qual segue em anexo; da Indicação nº. 67/2020, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a manutenção da
Rua do Peixe, no trecho entre a Rua do Príncipe e Avenida Celso Ramos; da Indicação nº.
68/2020,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie o rebaixamento dos acessos dos moradores na rua ao lado do cemitério, onde está
sendo construído o Memorial dos Pioneiros, em Itapema; e da Indicação nº. 69/2020, que
indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie a extensão
de rede de energia elétrica trifásica, conforme coordenadas 26º 08' 35,08" S / 48º 41' 02,54"
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O,  na  localidade  do  Bairro  Saí  Mirim. (1h06min22s  à  1h16min09s).  5.  ESPAÇO
REGIMENTAL: VEREADOR CALDEIRA (1h16min36s à 1h27min01s);  VEREADOR
STOKLOSA  (1h27min20s  à  1h28min45s);  e  VEREADOR  JOAREZ  (1h28min58s  à
1h41min40s).  6.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada  mais  havendo  a  tratar,
agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  presente  Reunião
Ordinária,  às 20h43min, e,  para constar,  foi  lavrada a presente Ata,  que depois  de lida e
achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e pelo
Secretário ad hoc, designado para o ato, Jonatas Lennertz. Itapoá, 1º de junho de 2020.

                         Ezequiel de Andrade                                  Thomaz Willian Palma Sohn
                                 Presidente                                                     Vice-Presidente
                       [assinado digitalmente]                                     [assinado digitalmente]   

 

José Maria Caldeira
1º Secretário

  [assinado digitalmente] 
 

        
Jonatas Lennertz
Secretário 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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