
PARECER Nº. 114/2018

OBJETO: PROJETO DE LEI  Nº 58/2018 – INSTITUI A IDENTIDADE VISUAL
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC.

Ao  serem  incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº.  58/2018,  que  Institui  a
identidade visual do Poder Executivo do município de Itapoá - SC, o qual deu entrada
na  Casa  na  no  dia  1º  de  outubro  do  corrente  ano  e  encaminhado  para  analise  das
Comissões  Permanentes  em  Regime  Ordinário.  Durante  a  reunião  ordinária  das
Comissões Permanentes do dia 23 de outubro do corrente ano, o Presidente solicitou que
se oficiasse o Chefe de Gabinete a fim de convidá-lo para participar da próxima reunião
ordinária  para  sanar  as  duvidas  referentes  ao  projeto.  As  Comissões  Permanentes,
reuniram-se  no  dia  20  de  novembro  sob  a  presidência  do  Vereador  Jeferson,  o  qual
solicitou que o Vereador Geraldo realizasse a leitura do Projeto de Lei nº. 58/2018 e dos
seus anexos. Após a leitura, o presidente abriu a discussão do referido projeto convidando
o Chefe de Gabinete para participar da discussão. Ressaltando que o Procurador Jurídico
da Casa apontou em seu Parecer Jurídico uma ilegalidade no projeto conforme segue: 

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de
Lei Ordinário nº 58/2018 apresenta ilegalidades,
em sua forma, mas que poderá ser perfeitamente
sanado, com o encaminhamento do ANEXO do
Manual de Aplicação do Logotipo da Prefeitura
de Itapoá, devidamente assinado com certificado
digital  do(s)  autor(s),  ou  responsável,  ou  do
Prefeito  ou  ainda  do  Secretário  Municipal  da
respectiva pasta. Nos demais aspectos, o objeto
do  texto  é  legal  e  constitucional,  e  está
elaborado conforme os ditames regimentais  da
Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,
sugere-se  ao  Poder  Legislativo  oficiar  sobre  a
necessidade de assinatura do ANEXO, e após o
protocolo do documento,  opina-se pela  regular
tramitação, nos termos do Regimento Interno da
Casa

Tal  ilegalidade  foi  sanada  com  o  envio  do  Manual  de  Aplicação  do  Logotipo  pelo
gabinete à Câmara e este documento anexado ao projeto. Assim após analisada as normas
técnicas da proposição, sanada as duvidas pelo Chefe de Gabinete, o Presidente coloca em
deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  58/2018,  os 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 em tela com
voto contrário do Vereador Jeferson.
É O PARECER
                                                                                        Plenário, 20 de novembro de 2018.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                              

           Contrário
 Jeferson Rubens Garcia             Ezequiel de Andrade         Geraldo R. Behlau Weber
             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
                                                                                                                  
     
                                                                                                                  Contrário
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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