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ATA Nº. 41/09         DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

 (x) CLJRF        (x) CESA       (x) CFO      (x) COSP

Aos  vinte  e  quatro  dias  do  mês  de  novembro  de  2009,  reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário da Câmara Municipal de Itapoá, às 09h37min, 
os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Izaque 
Goes  (Presidente),  José  Maria  Caldeira  (Vice-Presidente)  e  Jeferson 
Rubens Garcia (Membro); Comissão de Educação, Saúde e Assistência: 
Valdecir  de  Souza  (Vice-Presidente)  e  José  Maria  Caldeira  (Membro); 
Comissão de Finanças e Orçamento:  José Maria  Caldeira  (Presidente), 
Jeferson Rubens Garcia (Vice-Presidente) e Valdecir de Souza (Membro); 
e  a  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos:  Valdecir  de  Souza 
(Presidente), Osni Ocker (Vice-Presidente) e Izaque Goes (Membro), sob 
a  presidência  do  Vereador  Izaque  Goes.  PRESIDENTE  solicita  ao 
Vereador Jeferson que proceda à leitura da Ata nº. 40/09. Em discussão a 
Ata n°. 40/09. Encerrada a discussão. Em votação a Ata nº. 40/09, a qual 
foi  aprovada.  Solicita  ao  Vereador  Jeferson  que  proceda  à  leitura  do 
Projeto de Lei n°. 16/2009 (altera a Lei Municipal n°. 146/2002, que dispõe 
sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público), o 
qual foi  encaminhado às Comissões com a finalidade de sanar dúvidas 
que surgiram no momento da segunda votação em Plenário do mesmo. 
Após as discussões, devolve o PLL n°. 16/2009 para a segunda votação 
em  Plenário,  visto  que  não  equívoco  algum  no  mesmo.  Solicita  ao 
Vereador Jeferson que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 235/2009, 
que  incorpora  abono  concedido  pela  Lei  Municipal  n°.  217/2009  e 
complemento  referente  às  diferenças  constitucionais,  e  dá  outras 
providências,  bem  como  dos  pareceres  que  acompanham  o  projeto. 
Solicita parecer jurídico da Procuradora da Casa. Consulta as Comissões, 
as quais são de parecer favorável ao projeto em tela, condicionando sua 
entrada na pauta desde que com o parecer jurídico da Casa anexo ao 
mesmo. Solicita ao Vereador Jeferson que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n°. 236/2009, que incorpora abono concedido pela Lei Municipal  n°. 
217/2009  e  dá  outras  providências,  bem  como  dos  pareceres  que 
acompanham o projeto. Solicita parecer jurídico da Procuradora da Casa. 
Consulta as Comissões, as quais são de parecer favorável ao projeto em 
tela,  condicionando  sua  entrada  na  pauta  desde  que  com  o  parecer 
jurídico da Casa anexo ao mesmo. Solicita parecer jurídico da Casa ao 
Projeto de Lei n°. 22/2009 (dispõe sobre a separação domiciliar  do lixo 
doméstico e dá outras providências), principalmente com relação à técnica 
dos incisos do art. 1° do projeto em comento. Da mesma forma, solicita 
parecer jurídico aos Projetos de Lei n°. 23/2009 (dispõe sobre a coleta de 
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resíduos  inertes  através  de  caçambas  estacionárias,  seu  transporte, 
deposição, tratamento e destinação, e dá outras providências) e 24/2009 
(estabelece exigências na instalação de suporte ou compartilhamento para 
sacos de lixo nos imóveis urbanos e dá outras providências).  Nada mais 
dispuseram, encerrando a Reunião às 10h54min, da qual foi lavrada a ata 
que, depois de lida e achada conforme,  vai assinada por mim, Patrícia 
Carneiro  Braz,  secretária  “ad  hoc”  designada  para  o  ato,  e  demais 
Vereadores.

Itapoá, 24 de novembro de 2009.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                           
  Izaque Goes             José Maria Caldeira             Jeferson Rubens Garcia
    Presidente                  Vice-Presidente                             Membro

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
     
                                                   
          
Márcia R. Eggert Soares         Valdecir de Souza          José Maria Caldeira
         Presidente                        Vice-Presidente                     Membro

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
                                                                           
  
        
 José Maria Caldeira           Jeferson Rubens Garcia        Valdecir de Souza
       Presidente                           Vice-Presidente                      Membro

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                               
          
     Valdecir de Souza                     Osni Ocker                         Izaque Goes
           Presidente                       Vice-Presidente                         Membro

Patrícia Carneiro Braz
Agente Legislativo
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