
ATA Nº. 125/2015 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(24ª Reunião Ordinária)

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

Aos seis  dias do mês de outubro de 2015,  reuniram-se,  ordinariamente,  no
Plenário   da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às  9h39min,  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  Rene  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 nº 124/2015. Em votação a referida ata, a qual foi
aprovada. Com a participação da Vereadora Márcia o PRESIDENTE  solicita ao
Vereador Geraldo que proceda à leitura dos oficios 12/2015, oriundo da CDL e
ACINI e o Oficio 1013/2015 GP, que trata da resposta ao Oficio 161/2015- DL,
os quais se referem ao Projeto de Lei  nº  59/2015,  de iniciativa popular, que
altera  a  Lei  Municipal  nº  140/2007,  que  dispõe  sobre  o  exercício  do
comércio  temporário,  e  dá  outras  providências,  o  qual  fica  sobrestado
aguardando Parecer Jurídico do Legislativo.  Solicita ao Vereador Geraldo
que proceda à leitura  do Projeto de Lei nº. 49/2015, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulação
de dotações. O qual fica sobrestado aguardando a presença do contabilista
da  casa  para  as  discussões  do  referido  projeto.  Em  discussão,  com  a
participação  da  Vereadora  Márcia,  Vereadora  Márcia  e  Vereador  Osni
solicitam ao Presidente que fique sobrestado o referido projeto  para  que
possa  ser  melhor  analisado  suas  rubricas  orçamentarias.  Após  as
discussões fica sobrestado o referido projeto. Solicita ao Vereador Geraldo
que procede à leitura do Projeto de Lei n° 50/2015, que autoriza o Poder
Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação parcial
de dotação, bem como os demais documentos acostados ao Projeto. Após
as  discussões,  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
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procede à leitura do Projeto de Lei n° 58/2015, que altera a Lei Municipal
n°607/2015  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  elaboração  da  Lei
Orçamentária para 2016,  e dá outras providências,  bem como os demais
documentos acostados ao Projeto. O qual a Vereadora Márcia e Vereador
Osni  solicitam ao Presidente que fique sobrestado o referido Projeto para
que  possa  ser  melhor  analisado  suas  rubricas  orçamentarias.  Após  as
discussões fica sobrestado o referido projeto. Solicita ao Vereador Geraldo
que procede à leitura do Projeto de Lei n° 45/2015, que denomina nome de
via pública:” Rua Vinte Seis de Abril” no município de Itapoá, bem como os
demais  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. Solicita ao Vereador Geraldo que procede à leitura do
Projeto  de  Lei  n°  61/2015,  que  dispõe  da  liberação  das  dependências
esportivas das escolas da rede municipal de ensino, no âmbito do Município
de Itapoá/SC, nos finais de semana, às entidades sociais e comunitárias, e
dá  outras  providências,  bem como os  demais  documentos  acostados  ao
Projeto.  Após  as  discussões,  os  membros  da  Comissão  de  Obras  e
Serviços  Públicos,  os  membros  da  Comissão  de  Educação  Saúde  e
Assistência 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° 62/2015, que denomina
o Posto de Saúde da Barra do Saí como “Inacio Porfirio dos Santos”, bem
como os  demais  documentos  acostados  ao Projeto.  Após  as  discussões,
com a presença do Vereador Jocélio, os membros da Comissão de Obras e
Serviços  Públicos,  os  membros  da  Comissão  de  Educação  Saúde  e
Assistência e os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final  são de parecer favorável ao projeto em tela.  Nada mais dispuseram,
encerrando a reunião às 10h38min, 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, 06
de outubro 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
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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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