
PARECER Nº. 131/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  10/2018  – DISPÕE  SOBRE
AUTORIZAÇÃO  PARA  UTILIZAÇÃO  DO  RECINTO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPOÁ, PARA O USO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SANTA CATARINA - FÓRUM DE ITAPOÁ, COM OBSERVÂNCIA DO ART. 9º
DO REGIMENTO INTERNO.

Ao serem incumbidos de analisar  o  Projeto de Resolução nº.  10/2018,  que dispõe
sobre autorização para utilização do recinto da Câmara Municipal de Itapoá, para o
uso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Fórum de Itapoá, com observância
do Art. 9º do Regimento Interno, o qual deu entrada na Casa na no dia 03 de dezembro
do corrente ano e encaminhado para analise das Comissões Permanentes. As Comissões
se  reuniram no  dia  04  de  dezembro  sob  a  presidência  do  Vereador  Jeferson  o  qual
solicitou ao Vereador Geraldo que realizasse a leitura do Projeto de Resolução nº 10/2018
e de seus anexos. Após a leitura. Presidente colocou em discussão o Projeto o qual consta
anexo para apreciação,  o Parecer  Jurídico do Legislativo.  O presente projeto tem por
objetivo  autorização legislativa  para  a  utilização  do recinto  da  Câmara  Municipal  de
Itapoá-SC para uso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Fórum de Itapoá-SC.
Ainda salienta o disposto no Parecer Jurídico do Legislativo conforme segue:

Trata-se  de  matéria  de  iniciativa  do  Poder
Legislativo,  conforme  preceitua  o  Art.  3º,  os
Incisos I, VII e VIII, do Art. 13, Art. 54 e Art. 138,
todos da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:
Art.  3º  São  objetivos  fundamentais  dos  cidadãos
deste Município e de seus representantes: 
I - assegurar a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento local e regional; 
III - contribuir para o desenvolvimento estadual e
nacional; 
Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
[…] 
VII - dispor sobre a organização, administração e
execução dos serviços municipais; 
[...] 
VIII  -  dispor  sobre  a  administração,  utilização  e
alienação dos bens públicos; 
Art.  54.  Os projetos  de  resolução disporão  sobre
matérias  de  interesses  internos  da  Câmara  e  os
projetos  de  decretos  legislativos  sobre  os  demais
casos  de  sua  competência  privativa.  Parágrafo
único.  Nos  casos  de  projeto  de  resolução  e  de
projeto  de  decreto  legislativo  considerar-se-á
concluída  a  deliberação  com  a  votação  final,  a
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elaboração da norma jurídica, que será promulgada
pelo Presidente da Câmara. 
Art.  138.  Compete  ao  Prefeito  Municipal,  a
administração  dos  bens  municipais,
compreendendo como tal, todas as coisas móveis e
imóveis,  direito  e  ações  que,  a  qualquer  título,
pertençam ao Município, respeitada a competência
da Câmara, quanto àqueles empregados a serviços
desta. 

 Assim  após  analisada  as  normas  técnicas  da  proposição  e  aprovada  as  emendas
legislativas bem como sanada as duvidas, o Presidente coloca em deliberação o Projeto de
Resolução nº 10/2018, 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 10/2018.
É O PARECER
                                                                                        Plenário, 04 de dezembro de 2018.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                              

 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
                                                                                                                   
     
                                                                                                                 
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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