
ATA Nº. 18/2018 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL

(x) CLJRF

Aos  deis  dias  do  mês  de  maio  de  2018,  reuniram-se,  extraordinariamente,  no  Plenário  da
Câmara Municipal de Itapoá, às 08h44min, os membro da Legislação Justiça e Redação Final:
Thomaz William P. Sohn(Presidente), Jeferson Rubens Garcia(Vice-Presidente) e Ezequiel de
Andrade(Membro), sob a presidência do Vereador Thomaz William P. Sohn.  PRESIDENTE,
solicita ao Vereador Jeferson que proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar n° 06/2018,
que altera a Lei Complementar Municipal nº 018, de 28 de dezembro de 2007, que cria o cargo
de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  de  provimento  temporário  e  sujeito  a  regime estatutário
especial e dá outras providências, PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto, o qual contou
com a participação do Procurador Jurídico da Casa Senhor Francisco Xavier Soares. Após as
discussões.  Em votação o Projeto de Lei  Complementar  nº  06/2018,  projeto aprovado pela
Comissões,  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final.   PRESIDENTE, solicita  ao  Vereador
Jeferson que proceda a leitura da Emenda Legislativa nº 09/2018, Tipo: Aditiva nº 01/2018 ao
Projeto de Lei Complementar n° 06/2018, que altera a Lei Complementar Municipal nº 018, de
28 de dezembro de 2007, que cria o cargo de Agente Comunitário de Saúde, de provimento
temporário e sujeito a regime estatutário especial e dá outras providências,  PRESIDENTE,
coloca em discussão a emenda, a qual contou com a participação  do Procurador Jurídico da
Casa Senhor Francisco Xavier Soares. Após as discussões. Em votação a Emenda Legislativa nº
09/2018 ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2018, Emenda aprovada pela Comissões, de
Legislação,  Justiça  e  Redação  Final. PRESIDENTE, solicita  ao  Vereador  Jeferson  que
proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar n° 12/2018, que institui a contribuição de
melhoria  e  dá  outras  providências,  após  a  leitura,  PRESIDENTE,  coloca  em discussão  o
projeto, o qual contou com a participação do Procurador Jurídico da Casa Senhor Francisco
Xavier  Soares.  Após  as  discussões.  Em  votação,  o  qual  foi  aprovado  pela  Comissões,  de
Legislação,  Justiça  e  Redação  Final.  PRESIDENTE, solicita  ao  Vereador  Jeferson  que
proceda a leitura do Projeto de Lei n° 17/2018, que autoriza o Município de Itapoá a firmar
convênio para execução de  consultas  e  cirurgias  de média  complexidade em ginecologia  e
ortopedia,  PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto. Após as discussões. Em votação o
Projeto  de  Lei  nº  17/2018,  o  qual  foi  aprovado  pela  Comissões,  de  Legislação,  Justiça  e
Redação Final.  PRESIDENTE, Procurador Jurídico, salienta que as Resoluções emitidas pelos
conselhos municipais, estão sendo feitas de maneira irregular, sendo que os mesmos devem
emitir  pareceres a matéria que foi incumbido de analisar.  Servidor Francisco Xavier Soares
Filho, salienta da importância da manifestação feita pelos conselhos e explica qual a diferença
entre o parecer e a resolução emitida pelos conselhos.  PRESIDENTE, não tendo mais nada
a tratar, encerrou a reunião às 09h13min, 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, 10 de maio de 2018.
                                                      
                    COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
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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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