
ATA Nº. 19/2018 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos quinze dias do mês de maio de 2018, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da Câmara
Municipal de Itapoá, às 09h06min, o membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final:  Thomaz William Palma Sohn(Presidente),  Jeferson Rubens Garcia(Vice-Presidente)  e
Ezequiel  de  Andrade(Membro);  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:  Geraldo  Rene  B.
Weber(Presidente),  Ezequiel  de  Andrade(Vice-Presidente)  e  José  Maria  Caldeira(Membro);
Comissão de Educação,  Saúde e Assistência:  Jeferson Rubens Garcia(Presidente)  e Geraldo
Rene  B.  Weber(Vice-Presidente);  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 P. Sohn. Vereador Jeferson
solicita ao Presidente que seja realizada a leitura do Ofício nº 171/2018, encaminhado pela
Secretária  de  Educação,  salientando  que  a  mesma não  poderia  comparecer  na  presente
Reunião devido compromissos já agendados. Após a leitura Vereador Edson salientou da
importância  da  matéria  por  se  tratar  de  crianças(alunos  da  Escola  Municipal  Alberto
Speck),  na mesma ocasião  fizeram uso  da  palavra  o  Senhor Antonio  José  da Cunha,  o
Senhor Ville  Dancker,  o Vereador  Stoklosa,  o  Servidor  Rafael,  o Vereador  Jeferson e  o
Vereador  Thomaz,  durante  os  debates  referentes  a  Escola  Municipal,  Vereador  Edson
solicita  ao  Presidente  que  seja  encaminhado  um  ofício  a  Presidente  do  Conselho
Municipal de Educação para se fazer presente na próxima reunião das Comissões do dia
22/05/2018, Vereador Stoklosa, solicita que seja encaminhado um ofício a Promotora de
Itapoá,  convidando  para  se  fazer  presentes  na  próxima  reunião  das  Comissões  do  dia
22/05/2018, ambos convites para discutirem sobre a Escola Municipal Alberto Speck e as
turmas multisseriada. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Caldeira que proceda a leitura do
Projeto de Lei n° 26/2018, que denomina via pública como “Rua Centenário”, no município de
Itapoá/SC, após a leitura, PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto, o qual contou com a
participação do Vereador Osni, do Secretário de Obras Senhor Wantuil José de Oliveira e do
munícipe Marcinei, Vereador Osni, salienta que o referido projeto deve ser corrigido por se
tratar de uma via localizada em área rural e a mesma deve ser chamada de Estrada e não Rua,
acatando a solicitação do Vereador Osni os membros das Comissões apresentam a Emenda
Legislativa nº 10/2018, que, após as discussões. Em votação, a Emenda a qual foi aprovada
pelas  Comissões,  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de  Obras  e  Serviços
Públicos  e  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência.  Presidente  coloca  em  votação,  o
Projeto  de  Lei  nº  26/2018,  o  qual  foi  aprovado  pelas  Comissões,  de  Legislação,  Justiça  e
Redação Final,  Comissão de Obras e  Serviços  Públicos e  Comissão de Educação,  Saúde e
Assistência. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Caldeira que proceda a leitura do Projeto de
Decreto Legislativo n° 01/2018, que dispõe sobre o pedido de licença para ausência por período
superior a 15 dias, nos termos do Inciso V, do Art. 29, Art. 61 e Art. 65, todos da Lei Orgânica
de Itapoá, após a leitura, PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto, o qual contou com a
participação  do  Vereador  Stoklosa  e  do  Servidor  Rafael.  Presidente  coloca  em votação,  o
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018, o qual foi aprovado pela Comissão, de Legislação,
Justiça e Redação Final. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Caldeira que proceda a leitura do
Projeto de Lei n° 14/2018, que dispõe sobre as condutas a serem observadas com relação aos
Cemitérios no município de Itapoá e dá outras providências, após a leitura,  PRESIDENTE,
coloca em discussão o projeto, o qual contou com a participação do Secretário de Obras Senhor
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Wantuil José de Oliveira, da munícipe e empresaria Maria Izabel e do Procurador Jurídico da
Casa Senhor Francisco Xavier Soares o qual salientou que o referido projeto deve ser corrigido
pois  no  artigo  16  do  referido  projeto  consta  as  expressões  “revogando  as  disposições  em
contrário”,  acatando  a  solicitação  do Procurador  os  membros  das  Comissões  apresentam a
Emenda Legislativa nº 11/2018, que, após as discussões. Em votação, a Emenda a qual foi
aprovada  pelas  Comissões,  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  Comissão  de  Obras  e
Serviços Públicos e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ainda nos debates referentes
ao Projeto de Lei nº 14/2018, Vereador Jeferson questiona sobre o artigo 15, se não deveria
constar  que  as  regulamentações  devem  ser  feitas  por  Decreto,  onde  consta  que  o  Poder
Executivo  regulamentará  a  presente  Lei  no  que  for  pertinente,  Procurador  Jurídico  Senhor
Francisco, salienta que tal expressão é redundante não precisando que conste a palavra Decreto.
Após as discussões e sanada as duvidas. Presidente coloca em votação, o Projeto de Lei nº
14/2018,  o  qual  foi  aprovado  pelas  Comissões,  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,
Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência.
PRESIDENTE, coloca em deliberação a Ata Ordinária nº 17/2018, a qual foi aprovada.
PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  Ata  Extraordinária  nº  18/2018,  a  qual  foi
aprovada. PRESIDENTE, não tendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às 10h46min,
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, 15 de maio de 2018.                                         
                                                      

COMISSÃO DE  LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 
 Thomaz W. Palma Sohn               Jeferson Rubens Garcia                Ezequiel de Andrade
            Presidente                                      Vice-Presidente                                 Membro
  [assinado digitalmente]                     [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente] 
                           

                                 COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

                                         

                                                                  
  Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade           José Maria Caldeira           
                 Presidente                               Vice-Presidente                           Membro      
        [assinado digitalmente]              [assinado digitalmente]        [assinado digitalmente]  

   
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

                                                                            
                                   
 Jeferson Rubens Garcia                                                                   Geraldo R. Behlau Weber
             Presidente                                                                                          Vice-Presidente
   [assinado digitalmente]                                                                          [assinado digitalmente]
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                             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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