
ATA Nº. 152/2016 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(16ª Reunião Ordinária)

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

Aos sete dias do mês de maio de 2016, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário
da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às  09h50min,  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°.
151/2016, em votação a referida ata, a qual foi aprovada. PRESIDENTE, solicita
ao Vereador Geraldo que procede à leitura do Projeto de Lei n° 29/2016, que
Dispõe sobre a desafetação parcial da Praça do Balneário Itapoá, e doação de
uma fração ao Governo do Estado de Santa  Catarina, bem como dos demais
documentos  que  acostam o  projeto.  Em  discussão  o  referido  projeto  com  a
participação  do  Vereador  Jeferson,  Vereador  Ernesto  e  Vereadora  Márcia,
encerada a discussão o referido projeto fica sobrestado aguardando alteração
da  exposição  de  motivos  a  qual  o  Presidente  solicita  que  seja  oficiado  o
Executivo para que tome as devidas providências. PRESIDENTE,  solicita ao
Vereador Geraldo que procede à leitura do Projeto de Lei Complementar n°.
01/2016, que institui o Plano Diretor Municipal, estabelece objetivos, diretrizes
e instrumentos para as ações de planejamento no Município de Itapoá/SC, e
dá  outras  providências, VEREADOR  OSNI,  solicita  questão  de  ordem
perguntando  ao  Presidente  se  o  projeto  em  comento  será  discutido  na
presente reunião, PRESIDENTE, salienta que será realizada somente a leitura
do  projeto,  e  solicita  que  o  Vereador  Geraldo  de  continuidade  na  leitura .
VEREADORA MÁRCIA,  solicita questão de ordem, para que seja registrado
que  a  mesma  não  faz  parte  das  Comissões  Permanentes,  e  no  presente
momento  só  se encontram duas pessoas  no Plenário  da Casa  assistindo  a
presente reunião, e salienta que tal discussão deve ter mais divulgação antes
de  ser  aberto  o  devido  debate  por  se  tratar  do  Plano  Diretor.  VEREADOR
JEFERSON, salienta a importância do inicio do processo devido a extensão de
que o mesmo se trata, e solicita ao Presidente que seja registrado em Ata a
ausência do Vereador Osni o qual se retirou da reunião, devido o mesmo fazer
parte  das  Comissões  Permanentes,  VEREADORA MÁRCIA,  convida  como
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líder da Bancada do PSDB, que o Vereador Geraldo se retire da mesa e não
faça  parte  das  discussões  de  se  trata  a  presente  reunião,  o  qual  acata  a
solicitação e se retira da mesa.  Nada mais dispuseram, encerrando a reunião
por falta de quórum às 10h34min, 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, 07 de
junho de 2016.

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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