ATA Nº. 21/2017
REUNIÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
(3ª Reunião Ordinária)
Aos treze dias do mês de junho de 2017, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 00h11min, os membros da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final: Thomaz William Palma Sohn(Presidente), Joarez Antonio Santin(VicePresidente). Sob a presidência de sua titular. PRESIDENTE, coloca em discussão a Ata
Ordinária nº 20/2017. Não tendo quem queira discutir. Em votação a Ata, a qual foi
aprovada com ausência da Vereadora Janayna. PRESIDENTE, solicita que Servidor
Francisco Xavier Soares Filho, que proceda a leitura do Projeto de Lei nº 21/2017, que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação
de dotação. Presidente, convida para fazer parte da Mesa o Sr. Marcos Antônio Fontana,
Diretor da Secretaria de Esporte e Lazer. Presidente coloca em discussão o presente
projeto com a participação do Diretor de Esportes e da Elaine Cristina Alves. Após as
explanações do Diretor e as indagações realizadas pelos membros da comissão e da
Elaine Cristina Alves. Vereador Joarez, solicita que o Servidor Francisco Xavier
Soares Filho, proceda a leitura das ações previstas no PPA, 2018/2021. Após a leitura
das ações o Vereador Joarez, salienta que a previsão orçamentaria do PPA, deverá ser
incorporada para que a Secretaria de Esporte e Lazer, possa realizar um bom trabalho
nos próximos anos. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 21/2017, o qual
foi aprovado, pela Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, com ausência da
Vereadora Janayna. PRESIDENTE, solicita que o Servidor Francisco Xavier Soares
Filho, proceda a leitura do Projeto de Lei nº 22/2017, que institui a contribuição de
melhoria e dá outras providências, já com a devida Emenda Legislativa nº 11/2017
incorporada ao texto do referido projeto. Após a leitura. Presidente solicita que seja
encaminhado o presente projeto da ao Poder Executivo Municipal. PRESIDENTE,
solicita que o Servidor Francisco Xavier Soares Filho, proceda a leitura do Projeto de
Lei nº 26/2017, que altera a Lei Municipal nº 318/2010 que denomina a Estrada "1º
Julho. Presidente, coloca em discussão o referido projeto, com a participação do
Vereador José Antonio Stoklosa. Presidente, solicita ao Procurador Jurídico da Casa,
que faça parte da Mesa. Vereador Joarez, solicita que o devido projeto seja
encaminhado novamente a Comissão de Obras e Serviços Públicos, para as devidas
correções. Após as explanações do Procurador Jurídico, após as discussões. Presidente
coloca em votação o Projeto de Lei nº 26/2017. O qual foi rejeitado pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, com a ausência da Vereadora Janayna.
PRESIDENTE, solicita que Servidor Francisco Xavier Soares Filho, que proceda a
leitura do Projeto de Lei nº 19/2017, que cria, no âmbito municipal, a Câmara Mirim,
com a emenda nº 10/2017, Tipo: Modificativa nº 01/2017. Presidente, coloca em
discussão o presente projeto com a participação do Vereadores José Antonio Stoklosa e
Vereador Jeferson Rubens Garcia. Após as discussões Presidente solicita que o
presente projeto seja encaminhado para analise técnica da Comissão de Educação,
Saúde e Assistência, e que seja encaminhado um ofício convidando o Secretário de
Educação, a Orientadora Pedagógica e os diretores da escolas municipais para se
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fazerem presentes na data a ser encaminhado pelo Presidente a Casa. Nada mais
dispuseram, encerrando as reunião às 11h24min, 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, 13 de junho
de 2017.
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