
PARECER Nº. 87/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  08/2018  – DISPÕE  SOBRE  A
CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DA FISCALIZAÇÃO DO
PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BALNEÁRIO
SÃO JOSÉ.

Ao serem incumbidos de analisar  o  Projeto de Resolução nº.  08/2018,  que dispõe
sobre  a  criação  da  comissão  especial  para  tratar  da  fiscalização  do  processo  de
instalação da iluminação pública no balneário São José, o qual deu entrada na Casa na
no  dia  24  de  setembro  do  corrente  ano  e  encaminhado  para  analise  das  Comissões
Permanentes em regime de ordinário. As Comissões Permanentes, se reuniram no dia 25
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 08/2018 e de seus
anexos. Após a leitura Presidente colocou em discussão o referido projeto. A matéria se
encontra instruída para analise, a Exposição de Motivos e o Parecer Jurídico do Poder
Legislativo. O Projeto de Resolução oriundo da Mesa Diretora, visa instituir no âmbito da
Câmara  Municipal  uma  Comissão  para  fiscalização  do  processo  de  instalação  da
iluminação pública no balneário São José, comissão esta que tera no mínimo 03 (três)
vereadores  respeitando  a  proporcionalidade  partidária  conforme  dispõe  o  art.  54  do
Regimento Interno da Casa, o prazo para conclusão dos seus trabalhos é de 180 (cento e
oitenta) dias podendo ser prorrogada por igual prazo, desde que aprovado pelo Plenário
da Câmara, destaca-se ainda o disposto no paragrafo único do art. 3º do referido projeto
que a comissão poderá ter acesso a todos os documentos e informações necessárias para a
devida analise e fiscalização. Ainda destaca-se o disposto na Lei Orgânica Municipal que:

Art. 39. A Câmara terá comissões permanentes e
especiais. 
[...] 
§2º  -  As  comissões  especiais,  criadas  por
deliberação  do  Plenário,  serão  destinadas  ao
estudo de assuntos específicos e à representação
da Câmara em congressos, solenidades ou outros
atos públicos. 
§3º - Na formação das comissões, assegurar-se-
á,  tanto  quanto  possível,  a  representação
proporcional dos partidos ou dos parlamentares
que participam da Câmara.

No Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá o presente projeto esta amparado
pelos dispostos: 

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
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qual indicará também o prazo para apresentarem
o relatório de seus trabalhos. 
Art.  54.  Em  cada  Comissão  será  assegurada,
tanto  quanto  possível,  a  representação
proporcional  dos  partidos  ou  dos  blocos
parlamentares que participem da Câmara.

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  e  analisada  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanada  as
duvidas,  o  Presidente  coloca  em deliberação o  Projeto  de  Resolução nº  08/2018,  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 08/2018.
É O PARECER
                                                                                          Plenário, 25 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

                                                                                                          
 Jeferson Rubens Garcia             Geraldo R. Behlau Weber                Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

              
                          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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