
ATA Nº. 36/2018 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2018, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 09h20min, 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  Geraldo
Rene B. Weber. PRESIDENTE, coloca em deliberação a Ata Ordinária nº 34/2018, a qual
foi aprovada com ausência do Vereador Thomaz. PRESIDENTE, coloca em deliberação a
Ata  Ordinária  nº  35/2018,  a  qual  foi  aprovada  com  ausência  do  Vereador  Thomaz.
PRESIDENTE,  passa  a  cadeira  da  Presidência  para  o  Vereador  Thomaz.  PRESIDENTE,
solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de Lei n° 35/2018, que altera a
Lei Municipal nº 761, de 05 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a organização da Política e do
Sistema Único de Assistência Social do município de Itapoá, após a leitura.  PRESIDENTE,
coloca em discussão o projeto. Apos as discussões e sanada as duvidas. Presidente coloca em
votação, o Projeto de Lei nº 35/2018, o qual foi aprovado pela Comissão, de Legislação, Justiça
e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Obras e Serviços Públicos e
Comissão de Educação, Saúde e Assistência.   PRESIDENTE, solicita ao Vereador Geraldo
que proceda a leitura do Projeto de Lei n° 37/2018, que altera a Lei Municipal nº 075, de 24 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre o estatuto e institui o plano de carreira e remuneração do
pessoal do magistério público municipal, após a leitura. PRESIDENTE, coloca em discussão o
projeto,  o  qual  contou  com  a  participação da  Secretária  de  Educação  a  Senhora  Luiza
Montalvão  de  Oliveira.  Após  as  discussões  da  proposição  e  sanada  as  duvidas.  Presidente
coloca em deliberação o Projeto de Lei nº 37/2018,  o qual foi aprovado pela Comissão, de
Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Obras e
Serviços Públicos e Comissão de Educação, Saúde e Assistência.  PRESIDENTE, solicita ao
Vereador  Geraldo  que  proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°  38/2018,  que  altera  a  Lei
Municipal nº 034, de 29 de junho de 2001, que cria o sistema municipal de ensino do município
de  Itapoá  e  estabelece  as  diretrizes  do  sistema  municipal  de  educação,  após  a  leitura.
PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto, o qual contou com a participação da Secretária
de Educação a Senhora Luiza Montalvão de Oliveira. Apos as discussões e sanada as duvidas.
Presidente coloca em votação, o Projeto de Lei nº 38/2018, o qual foi aprovado pela Comissão,
de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final,  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  Comissão  de
Obras  e  Serviços  Públicos  e  Comissão  de Educação,  Saúde e  Assistência.  PRESIDENTE,
solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de Lei n° 52/2018, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares por anulação parcial de
dotação, após a leitura.  PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto, o qual contou com a
participação do Vereador Stoklosa, que salientou que a suplementação de que trata o presente
projeto será destinada para a manutenção das viaturas da Policia Militar. Apos as discussões e
sanada as  duvidas.  Presidente  coloca  em votação,  o  Projeto  de Lei  nº  52/2018,  o  qual  foi
aprovado pela Comissão, de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento e
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Finanças,  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e  Comissão  de  Educação,  Saúde  e
Assistência. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Geraldo que proceda a leitura do Projeto de
Lei n° 46/2018,  que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2019 e dá outras providências, após a leitura. PRESIDENTE, passa a cadeira da
Presidência para o Vereador Geraldo o qual coloca em discussão o projeto, que contou com a
participação do Vereador Stoklosa do Secretário de Obras Senhor Wantuil José de Oliveira e do
Servidor  da  Casa  Rafael  Eduardo  de  Oliveira,  durante  as  discussões  do  referido  projeto
Presidente salientou que foi realizado uma Audiência Pública no dia 15 de agosto do corrente
ano onde foram solicitado por entidades e munícipes algumas emendas suplementando rubricas
e abrindo novas ações no referido projeto. Durante os debates foram propostas emendas ao
referido projeto, sendo; suplementação da ação para a construção da Sede da Policia Militar;
suplementação da ação para construção da Sede da Policia Rodoviária; suplementação da ação
da manutenção do fundo da Defesa  Civil;  suplementação da  ação de  manutenção do meio
ambiente;   suplementação  da  ação  promoção  a  apoios  culturais;  suplementação  da  ação
realização e apoio a eventos esportivos; suplementação da ação incentivo à prática de lazer e
esporte  nos  bairros  de  Itapoá;  suplementação  da  ação  incentivo  a  pratica  esportiva  para  o
paradesporto,  desportistas, inclusive aos cegos e cegos de baixa visão; suplementação da ação
manutenção e reforma de estruturas esportivas, inclusive no campo de futebol da comunidade do
Pontal e de Itapoá; suplementação da ação construção e/ou manutenção dos postos guarda-vidas
do município de Itapoá; suplementação da ação construção de praça esportiva e de lazer na
localidade Itapoá Centro ao lado da futura sede da policia militar; criação da ação ampliação da
sede do corpo de bombeiros militar de Itapoá; criação da ação abrigo provisório para pessoas
em transito;criação da ação manutenção e reforma da quadra esportiva da Escola Municipal
Monteiro  Lobato;  criação  da  ação  manutenção  de  veículos  e  equipamentos  do  Corpo  de
Bombeiros Militar de Itapoá; criação da ação implantação de cercas em áreas públicas sem uso
definido e/ou edificações, bem como a manutenção do local; criação da ação manutenção e
reforma da quadra esportiva da Escola Municipal Frei Valentim; criação da ação transferências
a entidades sem fins lucrativos; criação da ação manutenção e reforma da quadra esportiva da
Escola Municipal  Euclides Emídio da Silva;  criação da ação convênio com a Delegacia de
Policia Civil de Itapoá; criação da ação construção de muros e portões no Campo de Futebol de
Itapema do Norte. Após as apresentações das Emendas Legislativas nº 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38/2018 ao Projeto de Lei nº 46/2018,
Presidente coloca em votação as referidas emendas as quais foram aprovadas pela Comissão, de
Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Obras e
Serviços Públicos e Comissão de Educação, Saúde e Assistência.  PRESIDENTE, coloca em
votação, o Projeto de Lei nº 46/2018, o qual foi aprovado pela Comissão, de Legislação, Justiça
e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Obras e Serviços Públicos e
Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência.  Vereador  Stoklosa,  convoca  uma  Reunião
Extraordinária para deliberação das Emendas Legislativas e dos projetos de lei nº 46 e 52/2018,
para ser realizada no dia  23 de agosto do corrente ano às 18h.  PRESIDENTE,  não tendo
mais nada a tratar, encerrou a reunião às 12h08min, 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, 21 de agosto 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] 
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                                 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]

                             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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