ATA Nº. 42/2018 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(x) CLJRF

(x) CESA

(x) COF

(x) COSP

Aos três dias do mês de outubro de 2018, reuniram-se, extraordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 09h05min, o membro da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final: Jeferson Rubens Garcia(Vice-Presidente) e Ezequiel de Andrade(Membro);
Comissão de Orçamento e Finanças: Geraldo Rene B. Weber(Presidente) e Ezequiel de
Andrade(Vice-Presidente); Comissão de Educação, Saúde e Assistência: Jeferson Rubens
Garcia(Presidente), Geraldo Rene B. Weber(Vice-Presidente) e Osni Ocker(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 Jeferson Rubens Garcia. PRESIDENTE, coloca em deliberação a Ata Ordinária
nº 41/2018, a qual foi aprovada. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Geraldo que proceda a
leitura do Projeto de Lei n° 62/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito
adicional especial proveniente de anulação parcial de dotação. E de seus anexos. Após a leitura.
PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto o qual contou com a participação do Vereador
Stoklosa. Após as discussões da proposição e sanada as duvidas. Presidente coloca em
deliberação o Projeto de Lei nº 62/2018, 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 dos
Vereadores Caldeira, Thomaz e Osni. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura do Projeto de Lei n° 74/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
abrir crédito adicional especial proveniente de anulação parcial de dotação. E de seus anexos.
Após a leitura. PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto o qual contou com a participação
do Vereador Stoklosa. Após as discussões da proposição e sanada as duvidas. Presidente coloca
em deliberação o Projeto de Lei nº 74/2018, 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
dos Vereadores Caldeira e Thomaz. PRESIDENTE, solicita ao Vereador Geraldo que
proceda a leitura do Projeto de Lei n° 53/2018, que altera a Lei Municipal nº 182, de 04 de
junho de 2008, que dispõe sobre o Conselho Tutelar e dá outras providências. E de seus anexos.
Após a leitura. PRESIDENTE, coloca em discussão o projeto o qual contou com a participação
do Vereador Stoklosa. Após as discussões Presidente solicita que o referido projeto seja
encaminhado para analise e apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social.
PRESIDENTE, solicita que seja convidado o Secretário de Esportes para se fazer presente na
Reunião das Comissões do dia 16 de outubro do corrente ano para sanar duvidas referentes o
Projeto de Lei nº 55/2018, que oficializa a Gincana Esportiva, de Lazer e Cultural de Itapoá/SC,
em comemoração ao aniversário do Município, dispondo sobre as normas e procedimentos para
sua realização e dá outras providências. PRESIDENTE, solicita que seja convidado o Chefe de
Gabinete para se fazer presente na próxima Reunião das Comissões do dia 09 de outubro do
corrente ano para sanar duvidas referentes o Projeto de Lei nº 58/2018, que institui a identidade
visual do Poder Executivo do município de Itapoá – SC. PRESIDENTE, solicita que seja
convidado o Chefe de Gabinete, o Secretário de Meio Ambiente e o Secretário de Turismo e
Cultura para se fazer presente na próxima Reunião das Comissões do dia 09 de outubro do
corrente ano para sanar duvidas referentes ao Projeto de Lei nº 67/2018, padroniza a construção
de quiosques no trecho da orla marítima dentro dos limites do município de Itapoá e dá outras
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providências e o Projeto de Lei nº 68/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder à concessão ou permissão de uso de quiosques no trecho da orla marítima, dentro dos
limites do município de Itapoá e dá outras providências. Procurador Jurídico do Poder
Legislativo salienta que os anexos dos projetos de Leis nº 58, e 67/2018 que se encontram na
Casa, não se encontram as devidas assinaturas conforme determina a legislação. Diretor
Legislativo, salienta que já foi encaminhado e-mail ao Gabinete do Prefeito solicitando que os
citados documentos fossem assinados e encaminhados corretamente. PRESIDENTE, não
tendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às 09h45min, 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, 03 de
outubro de 2018.
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