
ATA Nº. 37/2017 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos quatorze dia do mês de setembro de 2017, reuniram-se, extraordinariamente, no Plenário
da Câmara Municipal de Itapoá, às 09h04min, os membros da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final: Thomaz William Palma Sohn(Presidente) e Janayna Gomes Silvino(Membro);
Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:  Geraldo  Rene  B.  Weber(Presidente),  Ezequiel  de
Andrade(Vice-Presidente) e Thomaz William Palma Sohn(Membro); Comissão de Educação,
Saúde  e  Assistência:  Janayna  Gomes  Silvino(Presidente),  Jeferson  Rubens  Garcia(Vice-
Presidente)  e  Geraldo  Rene  B.  Weber(Membro);  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos:
Ezequiel de Andrade(Presidente), Geraldo Rene B. Weber(Vice-Presidente) e Jeferson Rubens
Garcia(Membro),  sob  a  presidência  do  Vereador  Thomaz  William  Palma  Sohn.
PRESIDENTE,  coloca em discussão a  Ata nº  35/2017,  das Comissões Permanentes  da
Casa.  Não  tendo  quem  queira  discutir.  Em  votação  a  Ata,  a  qual  foi  aprovada  pelas
Comissões, com ausência do Vereador Joarez. PRESIDENTE, coloca em discussão a Ata
nº  36/2017,  das  Comissões  Permanentes  da  Casa.  Não tendo quem queira  discutir.  Em
votação a  Ata,  a qual  foi aprovada pelas  Comissões,  com ausência do Vereador  Joarez.
PRESIDENTE, solicita ao servidor da Casa Rafael Eduardo de Oliveira, que proceda a
leitura do Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, que dispõe sobre a Taxa de Serviços
Ambientais. Presidente suspende a discussão do referido projeto para que os funcionários
da  Casa  encontrem  o  Parecer  Contábil  ao  projeto  em  tela  no  e-mail  do  Protocolo.
PRESIDENTE, solicita ao servidor da Casa Senhor Francisco Xavier Soares Filho, que
proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 10/2017, que altera a Lei nº 155/2003,
que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Poder Executivo do município
de Itapoá, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá
outras providências. Presidente coloca em discussão o referido projeto. Após as discussões.
Presidente  coloca  em  votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  10/2017,  o  qual  foi
aprovado,  pelas  Comissões  de  Legislação  Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de
Orçamento e Finanças, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Comissão de Obras
e  Serviços  Públicos,  com  ausência  do  Vereador  Joarez.  PRESIDENTE,  solicita  ao
servidor da Casa Rafael Eduardo de Oliveira, que proceda a leitura do Parecer Contábil
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, após a leitura, Presidente coloca em
discussão o referido projeto, o qual contou com a participação do Secretário Municipal de
Meio  Ambiente  Senhor  Ricardo  Ribeiro  Hapuniuk,  o  qual  salientou  que  esta  sendo
conversado com o setor  de contabilidade do Poder  Executivo para que se crie  um sub-
código,  para  que  a  verba  arrecadada  com  a  emissão  de  taxas  e  licenciamento  fique
exclusivamente na Secretaria  de Meio Ambiente. Após as discussões.  Presidente coloca
em  votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  02/2017,  o  qual  foi  aprovado,  pelas
Comissões de Legislação Justiça e  Redação Final,  Comissão de Orçamento e Finanças,
Comissão de Educação,  Saúde e  Assistência  e  Comissão de Obras e  Serviços  Públicos,
com ausência  do  Vereador  Joarez.  PRESIDENTE,  solicita  ao  servidor  da  Casa  Rafael
Eduardo de Oliveira, que proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 11/2017,
que altera a Lei Complementar nº 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de
cargos e carreiras do Poder Executivo do município de Itapoá, estabelece normas gerais de
enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. Presidente
coloca  em  discussão  o  referido  projeto  com  a  participação  do  Secretário  Municipal  de
Esporte  e  Lazer,  Senhor  Marcos  Antônio  Fontana,  Procurador  Jurídico  da  Câmara  Senhor
Francisco Xavier  Soares e  do Pregoeiro da Câmara Senhor Francisco Xavier  Soares  Filho.
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Após as discussões.  Vereadora Janayna solicita  que fique sobrestado o presente projeto
para  uma  melhor  analise  da  matéria.  Presidente,  questiona  aos  demais  membros  das
comissões se estão todos de acordo para que a matéria fique sobrestada, à qual foi acatada
por  todos  membros  presentes,  ficando  sobrestado  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
11/2017.  PRESIDENTE,  solicita  ao servidor  da  Casa Rafael  Eduardo de  Oliveira,  que
proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  44/2017,  que  ratifica o protocolo de intenções e
autoriza  o  ingresso  do  Município  de  Itapoá  no  Consórcio  Intermunicipal  Catarinense  -
CIMCATARINA. Presidente coloca em discussão o referido projeto com a participação do
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor Ricardo Ribeiro Hapuniuk, o qual salientou a
importância  da participação do município no consorcio CIMCATARINA, salientando que o
consorcio  auxilia  diretamente  na  questão  ambiental  e  nos  processos  de  licitação,  trazendo
economia  aos  cofres  públicos  devido  a  quantidade  de  produtos  nas  licitações  crescerem
consideravelmente, pois são 37 municípios que podem realizar licitações conjuntamente através
do  convenio. Após  as  discussões  e  explanações  do  Secretário.  Presidente  coloca  em
votação o Projeto de Lei nº 44/2017, o qual foi aprovado, pelas Comissões de Legislação
Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  Comissão  de  Educação,
Saúde  e  Assistência  e  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  com  ausência  do
Vereadores  Joarez.  PRESIDENTE,  solicita  ao  servidor  da  Casa  Rafael  Eduardo  de
Oliveira,  que  proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  55/2017,  que  autoriza  o  Poder
Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais  suplementares  por  anulações  de  dotações.
Presidente coloca em discussão o referido projeto. Após as discussões.  Presidente coloca
em  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  55/2017,  o  qual  foi  aprovado,  pelas  Comissões  de
Legislação  Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  Comissão  de
Educação, Saúde e Assistência e Comissão de Obras e Serviços Públicos, com ausência do
Vereadores  Joarez.  PRESIDENTE,  solicita  ao  servidor  da  Casa  Rafael  Eduardo  de
Oliveira,  que proceda a  leitura do Projeto de Lei  nº 56/2017,  que dispõe sobre o Fundo
Municipal do Meio Ambiente – FMMA. Presidente coloca em discussão o referido projeto
com  a  participação  do  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente,  Senhor  Ricardo  Ribeiro
Hapuniuk, o qual salientou a importância do referido projeto e salientou que já foi criada uma
conta  especifica  do  Fundo  Municipal  de  Meio  Ambiente,  a  qual  será  exclusiva  para  o
recolhimento do valores de multas e compensações ambientais oriundas de fiscalizações. Após
as  discussões.  Presidente  coloca  em  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  56/2017,  o  qual  foi
aprovado,  pelas  Comissões  de  Legislação  Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de
Orçamento e Finanças, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Comissão de Obras
e  Serviços  Públicos,  com  ausência  do  Vereadores  Joarez.  PRESIDENTE,  solicita  ao
servidor da Casa Rafael Eduardo de Oliveira, que proceda a leitura do Projeto de Lei nº
23/2017,  que  dispõe  sobre  as  normas  para  a  concessão  e  manutenção  do  título  de
reconhecimento  de  utilidade  pública  no  município  de  Itapoá/SC  e  dá  outras  providências.
Presidente coloca em discussão o referido projeto com a participação do Vereador Jonecir .
Após as discussões. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 23/2017, o qual foi
aprovado,  pelas  Comissões  de  Legislação  Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de
Orçamento e Finanças, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Comissão de Obras
e Serviços Públicos, com ausência do Vereadores Joarez.  PRESIDENTE, não tendo mais
nada a tratar, encerrou a reunião às 12h04min, 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, 14 de setembro de 2017.

COMISSÃO DE  LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                     AUSENTE                                            
 Thomaz W. Palma Sohn              Joarez Antonio Santin                   Janayna Gomes Silvino
            Presidente                                  Vice-Presidente                                      Membro
 [assinado digitalmente]                   [assinado digitalmente]                   [assinado digitalmente]
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                                  COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

             
 Geraldo R. Behlau Weber               Ezequiel de Andrade               Thomaz W. Palma Sohn 
              Presidente                                  Vice-Presidente                                   Membro
 [assinado digitalmente]                   [assinado digitalmente]                   [assinado digitalmente]

   
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

                        

                                                                                                                    
 Janayna Gomes Silvino         Jeferson Rubens Garcia            Geraldo R. Behlau Weber
             Presidente                              Vice-Presidente                                    Membro
  [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]

  COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                     
Ezequiel de Andrade             Geraldo R. Behlau Weber                    Jeferson Rubens Garcia 
        Presidente                                  Vice-Presidente                                           Membro
[assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]                       [assinado digitalmente]

Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo

                                                          [assinado digitalmente] 

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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