
PARECER Nº. 79/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  06/2018  – DISPÕE  SOBRE  A
CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DA FISCALIZAÇÃO E
MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.

Ao serem incumbidos de analisar  o  Projeto  de  Resolução nº.  06/2018,  que  dispõe
sobre a criação da comissão especial para tratar da fiscalização e melhoria do transporte
coletivo municipal, o qual deu entrada na Casa na no dia 10 de setembro do corrente ano
e encaminhado para analise das Comissões Permanentes. As Comissões Permanentes, se
reuniram no próprio dia 10 de setembro do corrente ano, sob a presidência do Vereador
Thomaz.  O qual  solicitou ao Vereador  Geraldo que realizasse a leitura do Projeto de
Resolução nº 06/2018. Após a leitura Presidente colocou em discussão o referido projeto
o  qual  contou  com a  participação  do Vereador  Stoklosa,  da  Vereadora  Janayna  e  do
Procurador Jurídico do Poder Legislativo Senhor Francisco Xavier Soares, que proferiu
seu  Parecer  Jurídico  verbalmente,  salientando  que  o  referido  projeto  não  apresenta
ilegalidades.  O  Projeto  de  Resolução  nº  06/2018,  oriundo  da  Mesa  Diretora,  venho
instruído com a devida Exposição de Motivos,  a  qual  salienta  que o projeto tem por
objetivo a criação  uma Comissão  Especial para tratar  da Fiscalização e Melhoria do
Transporte Coletivo Municipal, devido a situação ocorrida na terça-feira, dia 28 de agosto
do corrente ano, onde a Cidade foi pega de surpresa devido a mudança de empresa de
transporte  coletivo municipal,  onde foi  realizada a  devida divulgação pelo veículo de
imprensa  do  Poder  Executivo.  Após  analise  salientamos  que  o  Projeto  esta  em
conformidade com os Incisos VII, XXII do art. 29, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme
segue: 

Art.  29.  É  da  competência  exclusiva  da  Câmara
Municipal:
VII  -  exercer  a  fiscalização  contábil,  financeira  e
orçamentária do Município, mediante controle externo e
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo;
XVIII - criar comissões parlamentares de inquérito sobre
fato determinado e prazo certo,  mediante requerimento
de um terço de seus membros; 

Sobre a análise das disposições contidas no Regimento Interno, destaca-se os artigos 50,
51, 52 e 59, conforme segue:

Art. 50. As Comissões Especiais destinadas a proceder a
estudo  de  assunto  de  especial  interesse  do  Legislativo
terão  sua  finalidade  especificada  na  Resolução  que  as
constituir,  a  qual  indicará  também  o  prazo  para
apresentarem o relatório de seus trabalhos.
Art. 51. A Câmara poderá constituir Comissões Especiais
de Inquérito, com a finalidade de apurar irregularidades

OBJETO:    PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2018



administrativas do Executivo, da Administração indireta
e da própria Câmara.
Art. 52. As Comissões Especiais de Inquérito, que terão
poderes  de  investigação  próprios  das  autoridades
judiciais,  serão  criadas  pela  Câmara  mediante
Requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros para
apuração de fato determinado e por prazo certo,  sendo
suas  conclusões,  se  for  o  caso  encaminhadas  ao
Ministério Público  para  que  este  promova  a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Art. 59. As Comissões Especiais serão constituídas por
proposta da Mesa ou por pelo menos 3 (três) Vereadores,
através de Resolução que atenderá ao disposto no art. 50. 

Assim após as discussões  da proposição e sanada as duvidas, o Presidente coloca em
deliberação  o  Projeto  de  Resolução  nº  06/2018,  aos membros  da  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Obras e Serviços
Públicos,  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  os  membros  da
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que são de Parecer favorável ao Projeto
de Resolução nº 06/2018.
É O PARECER
                                                                                          Plenário, 10 de setembro de 2018.
                           

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                  
Thomaz William P. Shon             Jeferson Rubens Garcia            Ezequiel de Andrade
             Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

    
                 

                                                                                                 
Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade                 José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

                                                                                                            Ausente
 Jeferson Rubens Garcia             Geraldo R. Behlau Weber                Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]
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                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

   
                                                                                                                    
     
Ezequiel de Andrade            Geraldo R. Behlau Weber           Jeferson Rubens Garcia
         Presidente                               Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]        [assinado digitalmente]               [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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