
ATA Nº. 128/2015 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(27ª Reunião Ordinária)

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

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2015, reuniram-se, ordinariamente, no
Plenário  da Câmara Municipal de Itapoá, às 9h52min, 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
solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura da Ata nº 127/2015, coloca em
discussão.  Em votação a referida ata, a qual  foi  aprovada.  Solicita  ao  Vereador
Geraldo que proceda à leitura da Emenda Aditiva 06/2015, que adiciona o art. 9º,
que  modifica  o  art.  19  da  Lei  Municipal  nº.  140/2007  e  a  Emenda  Aditiva  nº.
07/2015, que adiciona o parágrafo único ao art. 22 da Lei Municipal nº. 140/2007,
Emendas adicionadas ao Projeto de Lei nº. 59/2015, que  altera a Lei Municipal nº
140/2007,  que  dispõe  sobre  o  exercício  do  comércio  temporário,  e  dá  outras
providências, após a leitura. Em discussão as referidas emendas com a presença
do  VEREADOR CARLITO.  Após a explanação do Ver. Carlito a Emenda Aditiva
06/2015 e discussões dos membros das Comissões, os Membros da Comissão de
Educação Saúde e Assistência, os membros da Comissão de Obras e Serviços
Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os membros da
Comissão de Legislação,  Justiça e Redação Final  são de parecer  favorável  as
emendas em tela. Solicita ao Vereador Geraldo que procede à leitura do Projeto
de Lei n°. 65/2015, que dispõe sobre a colocação de placas indicativas de nomes
de  bairro  no  Município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências,  bem como  os
demais  documentos  acostados  ao  Projeto.  Coloca  em  discussão.  Após  as
discussões, os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, 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.
PRESIDENTE,  coloca  em  discussão  a  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  n°.
59/2015. Com a presença do Vereador Ernesto,  o qual solicita que seja realizada
a leitura do Parecer Jurídico a Redação Final do Projeto de Lei, após a leitura do
parecer. Coloca em discussão. Após as discussões, os membros da Comissão de
Obras  e  Serviços  Públicos,  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
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projeto em tela. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do protocolo
n°.936 oriundo do Shopping de Verão Itapemar LTDA, que dispõe sobre o Projeto
de  Lei  59/2015.   Após  a  leitura,  PRESIDENTE  faz  a  explanação  referente  ao
protocolo. Solicita ao Vereador Geraldo que proceda à leitura da Lei Municipal n°.
254/2004,  para  que  seja  sanada  duvidas  levantadas  pelo  Vereador  Geraldo
referente a nomeação de bairros no município. Solicita ao Vereador Geraldo que
procede à  leitura  do Projeto  de  Lei  n°  26/2015,  que institui  o  marco legal  dos
serviços de transporte  público  no Município  de Itapoá e dá outra providências.
Vereador Edson solicita a dispensa da leitura do referido Projeto devido a leitura
já  ter  sido  realizada anteriormente.  PRESIDENTE solicita  ao  Vereador  Geraldo
que faça a leitura do parecer do CONCIDADE referente ao projeto em tela. Em
discussão. Após as discussões, os membros  da Comissão de Obras e Serviços
Públicos,  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  faça  a  leitura  do  parecer  do  CONCIDADE
referente 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 os usuários dos serviços e dá
outras  providências.  Em  discussão.  Após  as  discussões,  os  membros   da
Comissão de Obras e Serviços Públicos, 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° 11/2015, que revoga a Lei Municipal n° 104/1995, 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,  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.  Nada  mais  dispuseram,  encerrando  a
reunião às 10h43min, 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, 27 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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