
ATA Nº. 142/2016 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(07ª Reunião Ordinária)

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

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2016, reuniram-se, ordinariamente,
no Plenario  da  Câmara  Municipal  de Itapoá,  às  09h46min,  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  Orçamento  e  Finanças:  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 n°.  141/2016, em votação a referida ata, a qual foi
aprovada. Solicita ao Vereador Geraldo que procede à leitura do Projeto de
Lei  n° 15/2016, que  altera a Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe sobre a
estruturação do plano de cargos e carreiras do Poder Executivo do Município
de Itapoá, bem como dos demais documentos acostados ao Projeto.  Após
as discussões com a participação do Vereador  Carlito  e  da Vereadora
Márcia,  os  membros   das  Comissões  solicitam que  seja  encaminhado
oficio  ao  Poder  Executivo  Municipal,  solicitando  a  participação  da
Secretária  de  Educação  Sr.  Ana  Claudia  de  Oliveira  do  Chefe  de
Gabinete Sr.  Luiz  Carlos  Zagonel  e  de um representante do Conselho
Municipal  de  Educação  para  participarem  da  próxima  sessão  das
Comissões  que  será  realizada  no  próximo  dia  05/04/2016  as  19:00
horas. Solicita ao Vereador Geraldo que procede à leitura do Projeto de Lei
n°  14/2016,  que altera o anexo IV da Lei Municipal nº 75/2001, que dispõe
sobre o estatuto e o plano de carreira e remuneração do pessoal do magistério
público  municipal,  e  dá  outras  providencias, bem  como  dos  demais
documentos acostados ao Projeto. Após as discussões com a participação
do Vereador Carlito e da Vereadora Márcia, os membros  das Comissões
solicitam  que  seja  encaminhado  oficio  ao  Poder  Executivo  Municipal,
solicitando a participação do Chefe do Setor Contábil Sr. João Garcia de
Solza  para  participar  da  próxima  sessão  das  Comissões  que  será
realizada no próximo dia 05/04/2016 as 19:00 horas. Solicita ao Vereador
Geraldo  que procede à  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  16/2016,  que  dispõe
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sobre  a  regularização  de  utilização  de  veículos  do  tipo  ônibus,  adquiridos
através de convênios firmados com o FNDE, autarquia federal  vinculada ao
Ministério  da  Educação,  para  o  transporte  escolar  público  de  alunos
matriculados  na  rede  municipal  de  ensino  básico  estudantes  da  educação
superior, bem como dos demais documentos acostados ao Projeto. Após as
discussões  com  a  participação  do  Vereador  Carlito  e  da  Vereadora
Márcia, os membros das C.  Solicita ao Vereador Geraldo que procede à
leitura do Projeto de Lei n° 16/2016, que dispõe sobre a regularização de
utilização  de  veículos  do  tipo  ônibus,  adquiridos  através  de  convênios
firmados  com  o  FNDE,  autarquia  federal  vinculada  ao  Ministério  da
Educação, para o transporte escolar público de alunos matriculados na rede
municipal de ensino básico e estudantes da educação superior, bem como
dos  demais  documentos  acostados  ao  Projeto.  Após  as  discussões  os
membros   da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os
membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  os  membros  da
Comissão de Obras  e  Serviços Públicos e  os  membros  da  Comissão de
Educação,  Saúde  e  Assistência,  são  de  parecer  contrario  ao  Projeto  em
tela, com o voto favorável do Vereador Edson. Solicita ao Vereador Geraldo
que procede à leitura  do Projeto  de Lei  n°  20/2016,  que fixa o índice de
revisão geral anual  e reajuste das remunerações dos servidores públicos do
Poder  Executivo  do  município  de  Itapoá-SC,  bem  como  dos  demais
documentos  acostados  ao  Projeto.  Vereador  Osni  propõe  uma  Ementa
Supressiva de numero  01/2016 ao  PL 20/2016 e 4  Emendas Aditivas de
números 01, 02, 03 e 04/2016 ao PL 20/2016. Após as discussões, com a
participação do Vereador Carlito e da Vereadora Márcia, os membros  da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da
Comissão de Orçamento e Finanças e os membros da Comissão de Obras
e Serviços  Públicos  e  os  membros  da  Comissão de  Educação,  Saúde  e
Assistência,  são  de  parecer  favorável  as  Emendas  em  tela .  Presidente
coloca em discussão a Redação Final do Projeto de Lei 20/2016. Após as
discussões, com a participação do Vereador Carlito e da Vereadora Márcia,
os  membros   da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os
membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  os  membros  da
Comissão de Obras  e  Serviços Públicos e  os  membros  da  Comissão de
Educação, Saúde e Assistência, são de parecer favorável a Redação Final
em tela. Nada mais dispuseram, encerrando a reunião às 11h09min, 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, 29 de março de 2016.

COMISSÃO DE  LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                   
 Thomaz W. Palma Sohn          Edson da Cunha Speck                 Osni Ocker

                Presidente                              Vice-Presidente                            Membro
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                          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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