
ATA Nº. 115/2015 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(14ª Reunião Ordinária)

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

Aos  trinta  dias  do  mês  de  junho  de  2015,  reuniram-se,
ordinariamente,  no  Plenário   da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às
09h51min,  os  membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação Final: Thomaz William Palma Sohn (Presidente), Edson da
Cunha Speck (Vice-Presidente) e Osni Ocker (Membro); Comissão
de  Finanças  e  Orçamento:  Edson  da  Cunha  Speck  (Presidente),
Osni Ocker (Vice-Presidente) e Geraldo R. Behlau Weber (Membro);
Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência:  Osni  Ocker
(Presidente),  Edson da Cunha Speck  (Vice-Presidente)  e  Geraldo
Rene  Behlau  Weber  (Membro);  Comissão  de  Obras  e  Serviços
Públicos:  Geraldo  Rene  Behlau  Weber  (Presidente),  Osni  Ocker
(Vice-Presidente)  e  Edson  da  Cunha  Speck  (Membro),  sob  a
presidência do Vereador Thomaz Willian Palma Sohn. PRESIDENTE
coloca em discussão a Ata n. 114/2015, a qual foi aprovada. Solicita
ao  Vereador  Geraldo  que  procede  à  leitura  do  Parecer  Jurídico
oriundo  do Poder  Legislativo  ao  Projeto  de  Lei  n°  27/2015,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  outorgar  a  terceiros,  mediante
concessão,  os  serviços  de  transporte  público  do  município  e
autoriza  a  instituição  de  subsídio  financeiro  para  propiciar  a
modicidade  tarifária  para  os  usuários  dos  serviços  e  dá  outras
providências.  Após  a  leitura,  o  Presidente,  acata  o
posicionamento da Procuradora Jurídica, e pede ao servidor que
encaminhe oficio ao Executivo solicitando um posicionamento do
Concidade. Solicita ao Vereador Geraldo que procede à leitura do
Parecer Jurídico oriundo do Poder Legislativo ao Projeto de Lei n°
26/2015,  que  institui  o  marco  legal  dos  serviços  de  transporte
público no município de Itapoá e dá outras providências. Após a
leitura,  o  Presidente,  acata  o  posicionamento  da  Procuradora
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Jurídica,  e pede ao servidor  que encaminhe oficio ao Executivo
solicitando  um  posicionamento  do  Concidade.  Solicita  ao
Vereador  Geraldo  que  procede  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°
03/2015, que declara como utilidade pública a “Liga Itapoense de
Futebol-  LITA”  no  município  de  Itapoá/SC,  bem  como  os
documentos  acostados  ao  Projeto.  Após  as  discussões,  os
membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final
são de parecer  favorável  ao projeto em tela.  Presidente solicita
que  o  funcionário  da  casa  encaminhe  um  oficio  a  Secretaria
Municipal  de  Educação  para  que  se  faça  presente  na  próxima
Reunião das Comissões do dia 07 de julho de 2015 as 9:30 hs,
para  que  faça  explanações  referentes  ao  Projeto  de  Lei  n°
37/2015. Solicita  ao Vereador  Geraldo que procede à leitura do
Projeto  de  Lei  n°  23/2015,  que  denomina  nome de  via  pública
“Roberto Rizental Gomes” no município de Itapoá, bem como os
documentos  acostados  ao  Projeto.  Após  as  discussões,  os
membros  da  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e  os
membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final
são de parecer favorável ao projeto em tela, com o Voto Contrario
do Vereador  Thomaz (Presidente).  Solicita  que a  Coordenadora
de atenção básica da saúde da família,  representando o  Poder
Executivo  Sra.  Marciane,  faça  parte  da  mesa  para  que  sane
duvidas  referente  ao  Projeto.  Solicita  ao  Vereador  Geraldo  que
procede  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  40/2015,  que  cria  o
componente  municipal  do  programa  de  melhoria  do  acesso  e
qualidade  na  atenção  básica-  PEMAQ  Municipal,  na  forma  de
incentivo  financeiros  de  desempenho  no  âmbito  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  dá  outras  providências,  bem  como  os
documentos  acostados  ao  Projeto.  Após  as  discussões  e
explanações  da  Sra.  Marciane,  a  Procuradora  Jurídica  do
Legislativo, Marta Regina Bedin se pronunciou com seu Parecer
Verbal Favorável, os membros da Comissão de Educação, Saúde
e  Assistência,  os  Membros  da  Comissão  de  Orçamento  e
Finanças  e  os  Membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação  Final  são  de  parecer  favorável  ao projeto  em  tela.
Solicita ao Vereador Geraldo que procede à leitura do Projeto de
Lei  n°  33/2015,  que  autoriza  o  Poder  Municipal  abrir  créditos
adicionais  suplementares  por  anulação de dotações,  bem como
os  documentos  acostados  ao  Projeto.  Após  as  discussões,  o
Presidente solicita que o funcionário da casa encaminhe um oficio
ao Secretario Municipal de Obras, para que se faça presente na
próxima Reunião das Comissões do dia 07 de julho de 2015 as
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9:30 hs, para que faça explanações ao projeto em tela o qual fica
sobrestado.  Nada  mais  dispuseram,  encerrando  a  reunião  às
11h15min,  da qual  foi  lavrada a ata que depois de lida e achada
conforme vai assinada por mim, Rafael Eduardo de Oliveira, Diretor
Legislativo e secretário designado para o ato, e demais vereadores,
Itapoá, 30 de Junho de 2015.

COMISSÃO DE  LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                   
 

Thomaz W. Palma Sohn                     Edson da Cunha Speck                 Osni
Ocker

                Presidente                                   Vice-Presidente
Membro

                              

                              COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

            
 Edson da Cunha Speck                  Osni Ocker              Geraldo R. Behlau
Weber
             Presidente                            Vice-Presidente                          Membro

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                        

                                                                                                                                
  Osni Ocker                  Edson da Cunha Speck                Geraldo R. Behlau 

Weber
   Presidente                          Vice-Presidente                                      Membro

  COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                                                      
                                                                    
                                                                                                                                

Geraldo R. Behlau Weber           Osni Ocker                 Edson da Cunha 
Speck       

                    Presidente                      Vice-Presidente                        Membro

Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo
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