
ATA Nº. 15/2017
 REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

(1ª Reunião Ordinária)

Aos  trinta  dias  do  mês  de  maio  de  2017,  reuniram-se,  ordinariamente,  no  Plenário  da
Câmara Municipal de Itapoá, às 10h02min, os membros da  Comissão de Obras e Serviços
Públicos:  Ezequiel  de  Andrade  (Presidente),  Geraldo  Rene  B.  Weber  (Vice-Presidente)  e
Jeferson  Rubens  Garcia  (Membro).  Sob  a  presidência  de  sua  titular. PRESIDENTE,
procede  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  22/2017,  que  dispõe  sobre  a  instituição  de
contribuição de melhorias, bem como dos anexos ao presente projeto, referente à obra
pública de pavimentação asfáltica da Rua Mariana Michels Borges. Presidente coloca
em discussão o referido projeto com a participação do servidor da Câmara Francisco
Xavier Soares Filho, do Vereador Stoklosa e do Procurador Jurídico Francisco Xavier
Soares.  PRESIDENTE, apresentam  a  proposição  de  uma  emenda  legislativa  para
alterar a ementa do referido Projeto, com o objetivo de especificar melhor o objeto do
texto.  A  emenda  foi  debatida  e  foi  aprovada,  por  unanimidade  da  Comissão.
PRESIDENTE, coloca  em deliberação  o  Projeto,  que  é  aprovado  por  unanimidade
pela  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos.  PRESIDENTE, procede  à  leitura  do
Projeto  de  Lei  nº  26/2017,  bem como  dos  anexos  ao  presente  projeto,  que  dispões
sobre a alteração da Lei Municipal nº 318/2017, que denomina a Estrada 1º de Julho .
PRESIDENTE, coloca  em  discussão  o  referido  projeto  com  a  participação  do
Procurador  Jurídico  Francisco  Xavier  Soares,  do  Vereador  Stoklosa  e  do  Servidor
Francisco Xavier Soares Filho.  PRESIDENTE, propõe uma emenda legislativa para
alterar o artigo 1º do referido Projeto, com o objetivo de corrigir o texto . A emenda foi
debatida e foi aprovada, por unanimidade da Comissão. Presidente coloca em votação
o Projeto de Lei nº 26/2017, o qual foi  aprovado,  por unanimidade da Comissão de
Obras  e  Serviços  Públicos.  PRESIDENTE, solicita  que  os  projetos  aprovados  na
presente reunião sejam encaminhados para análise da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final. Nada mais dispuseram, encerrando as reunião às 10h58min, da qual
foi lavrada a ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim, Francisco
Xavier  Soares  Filho,  Agente  Administrativo  e  secretário  designado  para  o  ato,  e
demais vereadores. Itapoá, 30 de maio de 2017.

                            COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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