
ATA Nº. 104/11                    DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

 (x) CLJRF        (x) CESA       (x) COF      (x) COSP

Aos quinze dias do mês de março de 2011, reuniram-se, ordinariamente, no 
Plenário  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às  9h38min,  os  membros  da 
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final:  Izaque  Goes 
(Presidente),  Marcelo  Antonio  Tessaro  (Vice-Presidente)  e  José  Maria 
Caldeira  (Membro),  Comissão de Educação, Saúde e Assistência: Valdecir 
de  Souza  (Vice-Presidente)  e  Izaque  Goes  (Membro);  Comissão  de 
Finanças  e  Orçamento:  José Maria  Caldeira  (Presidente)  e  Izaque  Goes 
(Membro); e a Comissão de Obras e Serviços Públicos: Valdecir de Souza 
(Presidente)  e  José  Maria  Caldeira  (Membro),  sob  a  presidência  do 
Vereador  Izaque  Goes. PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Marcelo  que 
proceda à leitura da Ata n°. 103/2011. Em discussão a Ata n°. 103/2011.  
Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Ata  n°.  103/2011,  a  qual  foi 
aprovada. Reinicia a discussão do Projeto de Lei  n°. 06/2011, oriundo do 
Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 
a Associação de Proteção e Abrigo aos Animais Carentes São Francisco de 
Assis.  VEREADOR  MARCELO  “o  que  esse  Executivo  faz  com  este 
Legislativo  é  uma  afronta.  Um  decreto  que  está  lá  desde  janeiro...  O 
Legislativo se reúne, faz audiência pública, aprova uma LDO, uma LOA, e 
três dias do exercício o Prefeito suplementa mais de um milhão e reais e, 
pior, não manda para a Câmara este comunicado. Isto que tem que deixar  
registrado  e  quero  que  registre  na  ata  na  íntegra  o  que  estou  falando.  
Porque isso é um absurdo.  Um projeto que nós sobrestamos por falta de 
instrução e, depois de três meses, vem o decreto para Câmara e nós temos 
que  ficar  aqui  perdendo  tempo,  discutindo  essa  situação.  Este  projeto 
poderia  ter  julgada  a  questão  técnica  já  há  duas  semanas  atrás.  Então 
quero deixar registrado. Acho que o que o senhor propôs, de emendar este 
projeto, tirar a retroatividade, mudar o prazo do convênio e manter os R$ 36 
mil...  Depois vamos pra Plenário.  Lá no Plenário  vamos decidir  o mérito. 
Agora, é impressionante... A gente tenta ajudar esse Executivo mas parece 
que o Executivo não quer. Parece que eles querem afrontar e ver até que 
ponto  que  a  nossa  vontade  de  ficar  exposto  à  boa  vontade  e  à 
incompetência desse Executivo... É impressionante. Saber que um decreto 
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foi  publicado lá no edital  há quase três meses atrás e, só agora, há uma 
semana  atrás,  que  vem,  à  pedido  do  Legislativo.  Isso,  pra  mim,  é  uma 
afronta. Quero que registre e peço que a Comissão mande, se não mandar, 
vou  mandar  do  meu  gabinete,  um  ofício  para  a  Prefeitura  pedindo  um 
pouco  mais  de  respeito  a  este  Legislativo.  Isso  me deixa  extremamente 
nervoso. Não gostaria de fazer isso... Tenho tentado manter minha linha de 
não  afrontar  tanto  o  Executivo,  por  se  tratar  de  oposição,  mas  não  dá. 
Dessa  forma  não  tem condição.  Ficarmos  nós  aqui  ligando  pro  Prefeito, 
ligando pra secretário,  pra tratar de uma coisa que eles já decidiram, por  
decisão unilateral. Isso muito me incomoda. Embora sou a favor da emenda 
e que vá a Plenário este projeto logo. Seria isso.”  PRESIDENTE  após as 
discussões,  são  propostas  duas  emendas.  Emenda  Modificativa  n°. 
01/2011, que modifica o art. 3: “Para execução do objeto deste Convênio, o 
Município  repassará  à  Associação  R$  36.000,00  (trinta  e  seis  mil  reais)  
anual, ou no presente exercício, divididos em  09 (nove) parcelas no valor 
de  R$ 4.000,00  (quatro  mil  reais) cada  uma,  correspondente  aos  gastos 
com alimentação e hospedagem dos animais”,  e Emenda Modificativa n°. 
02/2011,  que modifica  o  art.  6°:  “Esta lei  entra  em vigor  na data  da  sua 
publicação”.  Com a aprovação das duas emendas,  as Comissões são de 
parecer favorável ao PLE 06/11. Solicita ao Vereador Marcelo que proceda 
à leitura do Projeto de Resolução n°. 02/2011, que altera a Resolução n°.  
17/2011,  bem  como  do  parecer  jurídico  da  Procuradora  da  Casa. 
PRESIDENTE após as discussões, as Comissão são de parecer favorável 
ao PR 02/11.  Nada mais dispuseram, encerrando a Reunião às 10h25min, 
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, 15 de março de 2011.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Izaque Goes              Marcelo Antonio Tessaro         José Maria Caldeira 
     Presidente                        Vice-Presidente                            Membro

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

                                                                
                                                         AUSENTE 
  José Maria Caldeira          Jeferson Rubens Garcia              Izaque Goes
           Presidente                          Vice-Presidente                          Membro
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

             AUSENTE                                                    
  Jeferson Rubens Garcia            Valdecir de Souza               Izaque Goes
            Presidente                            Vice-Presidente                      Membro

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                      AUSENTE              
  Valdecir de Souza         Jeferson Rubens Garcia        José Maria Caldeira 
        Presidente                         Vice-Presidente                          Membro

Patrícia Carneiro Braz
Agente Legislativo
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