
ATA Nº. 71/2014 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos treze dias do mês de maio de 2014, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário
da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às  14h20min,  os membros das Comissões
Permanentes. O Vereador Daniel  Silvano Weber apresentou requerimento, com
anuência  do  Presidente  da  Casa,  solicitando  a  inclusão  do  Vereador  Jocélio
Pinheiro  como membro  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência  e da
Comissão de Obras e Serviços Públicos, em substituição ao Vereador licenciado
Jeferson  Rubens  Garcia.  Em seguida,  iniciou-se  a  reunião  com as  Comissões
assim  constituídas:  Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Márcia
Regina  Eggert  Soares  (Presidente),  Ernesto  Policarpo  de  Aquino
(Vice-Presidente)  e  Daniel  Silvano  Weber  (membro); Comissão de Finanças e
Orçamento: Carlito Joaquim Custódio Junior (Presidente),  Márcia Regina Eggert
Soares (Vice-Presidente) e Ernesto Policarpo de Aquino (Membro); Comissão de
Educação, Saúde e Assistência: Ernesto  Policarpo  de  Aquino  (Presidente)  e
Jocélio  Pinheiro  (membro); Comissão de Obras e Serviços Públicos:  Márcia
Regina  Eggert  Soares  (Vice-Presidente)  e  Jocélio  Pinheiro  (membro), sob a
presidência da Vereadora Márcia Regina Eggert Soares. PRESIDENTE solicita ao
Diretor Legislativo Paulo Belo que proceda à leitura da Ata nº. 70/2014, a qual,
após apresentação de justificativa de ausência na reunião anterior pelo Vereador
Daniel Silvano Weber, foi aprovada, com ausência do Vereador Edson da Cunha
Speck. Solicita  ao  Diretor  Legislativo  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei
Executivo nº. 05/2014, que altera os anexos II e III, da Lei Municipal nº. 458/2013,
que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá para o período de
2014 a 2017, bem como dos documentos que acompanham o projeto.  Após as
discussões, as  Comissões  são  de  parecer  favorável  ao  PLE nº.  05/2014,  com
ausência do Vereador Edson. Solicita ao Diretor Legislativo que proceda à leitura
do Projeto de Lei Executivo nº. 06/2014, que altera o anexo 12, da Lei Municipal
nº. 470/2013, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária
para 2014 e dá outras providências.  Após as discussões, as Comissões são de
parecer favorável ao PLE nº. 06/2014, com ausência do Vereador Edson. Solicita
ao  Diretor  Legislativo  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  Executivo  nº.
25/2014, que institui a autonomia da gestão financeira nas unidades escolares da
rede pública municipal de ensino de Itapoá, e dá outras providências.  Solicita a
presença  da  Professora  Valci  para  esclarecer  alguns  pontos  do  projeto.
PROFESSORA VALCI esclarece que o citado projeto visa regulamentar as ações
que já foram aprovadas no PPA (2010/2013 – 2014/2017), LDO e LOA. Explica o
funcionamento da metodologia da autonomia da gestão financeira nas unidades
escolares. PRESIDENTE após manifestações dos vereadores Daniel, Carlito e da
vereadora  Márcia,  é  sugerida  uma emenda  no  artigo  4º,  que  retira  do  texto  a
expressão  “de  obras  e   serviços   de   engenharia”  e  “para  compras e outros
serviços”,  passando  a  vigorar  com  o  seguinte  texto:  “Os  recursos  repassados
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destinam-se à manutenção, limpeza de pátios, conservação, recuperação e pequenos
reparos na unidade escolar, até o limite dispensável para licitações, mediante  prévia
autorização  e  apreciação  da  Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei
Federal  nº  8.666  de  21  de  junho  de  1993.”,  a  qual  foi aprovada por  todos os
vereadores  presentes. Após  as  discussões,  as  Comissões  são  de  parecer
favorável ao PLE nº. 25/2014, acompanhada de uma emenda, com ausência do
Vereador Edson.  Procede á leitura do Projeto de Lei nº. 31/2014, que autoriza o
Poder Executivo municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação total
de dotação. Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável ao PLE
nº. 31/2014, com ausência do Vereador Edson.  Procede à leitura da Mensagem
de  Veto  total  nº.  02/2014 ao  Projeto  de  Lei  nº.  10/2014,  que  fixa  multa  para
prestadora  de  serviço  de  fornecimento  de  água  no  município  de  Itapoá  em
decorrência da interrupção do serviço ao consumidor, bem como dos pareceres
anexos à mensagem de veto. VEREADOR DANIEL se manifesta favoravelmente
à  manutenção  do  Veto,  uma  vez  que  o  Parecer  Jurídico  do  Poder  Executivo
apontou  sua  inconstitucionalidade.  Esclarece  que  em  reunião  da  bancada  do
PMDB, ficou acertado pela manutenção do Veto e orienta o Vereador Jocélio a
votar  da  mesma  forma.  VEREADORA MÁRCIA esclareceu  que  em  momento
algum se comprova a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº. 10/2014 e afirma
que os Pareceres Jurídicos tanto do Legislativo como do Executivo divergem de
opinião  sobre  a  inconstitucionalidade.  PRESIDENTE após  as  discussões,  a
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  é  de  parecer  favorável  à
manutenção  do  Veto,  com  voto  contrário  da  Vereadora  Márcia.  Encaminha  os
seguintes projetos de lei para parecer jurídico: Projeto de Lei nº. 27/2014 (dispõe
sobre a implantação de Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e
de  Evacuação  dos  Edifícios  que Abrigam as  Instituições de Ensino  Municipal),
Projeto  de  Lei  nº.  28/2014  (autoriza  a  revisão  e  o  cancelamento  de  créditos
tributários inscritos ou não em dívida ativa e dá outras providências), Projeto de
Lei  nº.  29/2014  (autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar  por  anulação  parcial  de  dotação),  e  Projeto  de  Lei  nº.  30/2014
(autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por
anulação parcial  de dotação).  Nada mais dispuseram, encerrando a reunião às
16h50min, da qual  foi  lavrada a ata que depois de lida e achada conforme vai
assinada  por  mim,  Paulo  Cezar  Silveira  Belo,  Diretor  Legislativo  e  secretário
designado para o ato, e demais vereadores. Itapoá, 13 de maio de 2014.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                                                                                    
                                                 
                                                                                                                               
Márcia Regina E. Soares      Ernesto Policarpo de Aquino    Daniel Silvano Weber
           Presidente                               Vice-Presidente                             Membro

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

                                                                                
                    
Carlito J. Custódio Jr.    Márcia Regina E. Soares     Ernesto Policarpo de Aquino
          Presidente                        Vice-Presidente                              Membro
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                         
                        
                                                                       AUSENTE                                                
 Ernesto Policarpo de Aquino         Edson da Cunha Speck         Jocélio Pinheiro
               Presidente                                   Vice-Presidente                       Membro

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                                                      
               AUSENTE           
    Edson da Cunha Speck                Márcia Regina E. Soares       Jocélio Pinheiro
               Presidente                                     Vice-Presidente                      Membro

Paulo Cezar Silveira Belo
Diretor Legislativo
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