
PARECER Nº. 78/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  54/2018  – DISPÕE  SOBRE  A
IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE
ITAPOÁ-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  Projeto de Lei nº. 54/2018, que  dispõe sobre a
identificação  da  frota  de  veículos  oficiais  do  município  de  Itapoá-SC,  e  dá  outras
providências, o  qual  deu  entrada  na  Casa  na no dia  27  de  agosto do corrente  ano e
encaminhado  para  analise  das  Comissões  Permanentes  em  Regime  Ordinário.  As
Comissões  de  Orçamento  e  Finanças,  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e  a
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, se reuniram do dia 28 de agosto do corrente
ano, sob a presidência do Vereador Geraldo, que após analise da proposição e do Parecer
Jurídico da Casa, emitiram o Parecer nº 77/2018, favorável ao Projeto em tela. Já no dia
04 de setembro do corrente ano a Comissão de Legislação, justiça e Redação Final, se
reuniram sob a presidência do Vereador Thomaz, o qual solicitou ao Vereador Geraldo
que realizasse a leitura do referido projeto, na ocasião o Vereador Ezequiel solicitou a
dispensa da leitura da matéria, solicitação esta que foi acatada pelos membros presentes.
Vereador Geraldo solicitou que fosse realizada a leitura do Parecer das Comissões de
Obras e Serviços Públicos, da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de
Educação,  Saúde  e  Assistência.  Após  a  leitura.  Presidente,  colocou  em discussão  o
Projeto de Lei  nº 54/2018,  que após as  discussões  e sanada as  duvidas, o Presidente
coloca  em deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  54/2018,  aos membros  da  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação Final, que são de Parecer favorável ao Projeto de Lei
nº 54/2018.
É O PARECER
                                                                                          Plenário, 04 de setembro de 2018.
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