PODER LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores - Itapoá / Santa Catarina

ATA Nº 12/09

DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(x) CLJRF

(x) CESA

(x) CFO

(x) COSP

Aos trinta e um dias do mês de março de 2009, reuniram-se,
ordinariamente, no Plenário da Câmara Municipal de Itapoá, às 09h32min os
membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Izaque Góes
(Presidente), José Maria Caldeira (Vice-Presidente) e Jeferson Rubens Garcia
(Membro); Comissão de Educação, Saúde e Assistência: Márcia R. Eggert
Soares (Presidente); 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), e Izaque Góes (Membro), sob a presidência do Vereador Izaque
Góes. PRESIDENTE. Leitura da Ata nº 10/09. Ata aprovada por unanimidade.
Leitura da Ata nº 11/09. Ata aprovada por unanimidade.. Leitura da mensagem
retificadora 02/2009 ao Projeto de Lei 25/09 que institui programa de
Recuperação Fiscal- REFIS e dá outras providencias. VEREADOR MARCELO
diz que na sua opinião só deveria ser concedido a recuperação fiscal até 2007
porque do contrario estaria incentivando a inadimplência, sugere que se altere
o prazo de vigência do REFIS para 180 dias. VEREADOR CALDEIRA propõe
a implantação de outros dispositivos para cobrar os inadimplentes.
PRESIDENTE propõe emenda modificativa, modificando a redação do artigo 3º
reduzindo os honorários advocatícios de 15 para 10%; e emenda modificando o
art. 8º estabelecendo prazo de vigência do REFIS de 180 dias após a data de
publicação da emenda. Emendas aprovada por unanimidade. VEREADOR
MARCELO propõe emenda adicionando artigo proibindo a proposição
proibindo um novo REFIS no mandato 2009-2012, para que se tenha apenas
um refis por mandato. VEREADORA MARCIA diz não concordar com a
proposição para este projeto, que isso pode ser estudado para um próximo
projeto. PRESIDENTE concorda com a Vereadora Márcia. VERADOR
MARCELO retira a proposta de emenda. VEREADORA MARCIA solicita que
se oficie o Executivo solicitando informações contábeis mais detalhadas com
os dados do ultimo REFIS e cumprido com as especificações do Art. 14 da lei
de responsabilidade fiscal Discussão sobrestada. Leitura do Projeto de Lei do
Legislativo nº 10/08 que institui o programa de saúde Auditiva para as crianças
no Município de Itapoá e dá outras providências. PRESIDENTE propõe
emendas à ementa, ao artigo 1º e ao artigo 4º modificando o termo institui por
autoriza a instituir e emenda ao artigo 6º modificando o prazo para
regulamentação para sessenta dias. Emendas aprovadas. Dra. MARTA da
parecer verbal favorável ao projeto. Projeto em votação. Projeto tem parecer
favorável de todas as comissões. PRESIDENTE que o projeto vá a deliberação
e votação em plenário com as emendas propostas. Leitura do Projeto de Lei do
Legislativo nº 11/08 que institui o programa “Educação Comunitária” no
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Município de Itapoá e dá outras providências. PRESIDENTE propõe emendas
modificando a redação da ementa, do artigo 1º e do artigo 5º, modificando o
termo institui por autoriza a instituir. Emendas aprovadas. Dra. MARTA da
parecer verbal favorável ao projeto. Projeto tem parecer favorável de todas as
comissões. PRESIDENTE que o projeto vá a deliberação e votação em
plenário com as emendas propostas. VEREADORA MARCIA retira o projeto de
Lei nº 22/08 –Que dispõe que a Secretaria Municipal de saúde seja obrigada a
dispor e profissional da Área de fonoaudiólogia. Nada mais dispuseram,
encerrando a reunião às 11h14min, da qual foi lavrada a ata que depois de lida
e achada conforme vai assinada por mim, Fernanda Luzia Gutoski Duarte,
Agente Administrativo I designada para o ato, e demais Vereadores.
Itapoá, 31 de março de 2009.
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