
ATA Nº. 12/2018 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL

(x) CLJRF

Aos cinco dias do mês de abril de 2018, reuniram-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões
da Câmara Municipal de Itapoá, às 08h30min, o membro da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final:  Thomaz William Palma  Sohn(Presidente)  e  Jonecir  Soares(Membro),  sob  a
presidência  do  Vereador  Thomaz  William  Palma  Sohn. PRESIDENTE,  coloca  em
deliberação a Ata Extraordinária nº 10/2018, a qual foi aprovada. PRESIDENTE, solicita
ao Vereador Jonecir, que proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 04/2018,
que altera a Lei Municipal nº 155, de 09 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a estruturação do
plano de cargos e carreiras do Poder Executivo do Município de Itapoá, e seus anexos. Após a
leitura. Presidente  coloca  em  discussão  o  referido  projeto,  o  qual  contou  com  a
participação do Diretor  Legislativo da Câmara Municipal  Senhor Rafael,  do Procurador
Jurídico do Legislativo Senhor Francisco Xavier Soares e do Chefe de Gabinete Senhor
Rodrigo Lopes de Oliveira, no curso das discussões Procurador, solicita ao Presidente que
oficie  o  Poder  Executivo  para  que  o  mesmo realize  a  compilação  da  Lei  Municipal  nº
155/2003. Após as discussões. Em votação o Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, o
qual foi aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. PRESIDENTE,
solicita  ao  Vereador  Jonecir,  que  proceda  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  03/2018,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  abrir  crédito  adicional  suplementar  especial  por
superavit financeiro do exercício anterior, na Lei Orçamentária nº 754, de 11 de dezembro de
2017, e seus anexos. Após a leitura. Presidente coloca em discussão o referido projeto,  o
qual contou com a participação do Chefe de Gabinete Senhor Rodrigo Lopes de Oliveira.
Após as discussões.  Em votação o Projeto de Lei nº 03/2018,  o qual foi  aprovado pela
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação Final.  PRESIDENTE,  solicita  ao  Servidor
Francisco, que proceda a leitura do Projeto de Lei nº 07/2018, que altera a nomenclatura da
ação 2217 do programa 16- Esporte promovendo a integração da sociedade, da Lei Municipal
n°703/2017, e seus anexos. Após a leitura. Presidente coloca em discussão o referido projeto,
o  qual  contou  com  a  participação  do  Chefe  de  Gabinete  Senhor  Rodrigo  Lopes  de
Oliveira. Após as discussões. Em votação o Projeto de Lei nº 07/2018, o qual foi aprovado
pela  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final.  PRESIDENTE,  solicita  ao
Vereador  Jonecir,  que proceda das:  Emenda Legislativa nº 03/2018, Tipo: Modificativa nº
01/2018 ao Projeto de Lei nº 10/2018, a qual tem como objetivo modificar o Art. 4º do referido
projeto; Emenda Legislativa nº 04/2018, Tipo: Modificativa nº 02/2018 ao Projeto de Lei nº
10/2018, que tem por objetivo, modificar o Inciso I do Art. 2º do referido projeto; Emenda
Legislativa nº 05/2018, Tipo: Modificativa nº 03/2018 ao Projeto de Lei nº 10/2018, que tem
por objetivo modificar o Art. 2º do referido projeto; e a Emenda Legislativa nº 06/2018, Tipo:
Aditiva nº 01/2018 ao Projeto de Lei nº 10/2018, que tem por objetivo adicionar o Paragrafo
único no Art. 4º do referido projeto. Presidente coloca em discussão as citadas emendas. Após
as discussões. Em votação a  Emenda Legislativa nº 03/2018, Tipo: Modificativa nº 01/2018
ao  Projeto  de  Lei  nº  10/2018.  Presidente  coloca  em  discussão  as  referidas  Emendas,
discussões que contaram com a participação do Diretor Legislativo da Câmara Municipal
Senhor Rafael, do Procurador Jurídico do Legislativo Senhor Francisco Xavier Soares e
do Chefe de Gabinete Senhor Rodrigo Lopes de Oliveira,  Após as discussões. Em votação
o Projeto de Lei nº 07/2018, o qual foi aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final.  PRESIDENTE,  solicita ao Servidor Francisco,  que proceda a leitura do
Projeto de Lei nº 13/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional
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suplementar, na Lei Orçamentária nº 754, de 11 de dezembro de 2017, e seus anexos. Após a
leitura. Presidente  coloca  em  discussão  o  referido  projeto,  o  qual  contou  com  a
participação  do  Diretor  Legislativo  Senhor  Rafael  e   do  Chefe  de  Gabinete  Senhor
Rodrigo  Lopes  de  Oliveira,  na  ocasião  dos  debates  Presidente  solicita  ao  Chefe  de
Gabinete que encaminhe um Ofício ao Poder Legislativo salientando que o valor constante
na Exposição de Motivos e Justificativa do referido projeto esta errada e que no mesmo
ofício conste o valor correto. Após as discussões. Em votação o Projeto de Lei nº 13/2018,
o  qual  foi  aprovado  pela  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final.
PRESIDENTE, solicita ao Servidor Francisco, que proceda a leitura do Projeto de Lei nº
15/2018,  que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO
BRASIL S.A., e dá outras providências, e seus anexos. Após a leitura. Presidente coloca em
discussão  o  referido  projeto  o  qual  contou  com  a  participação  do  Chefe  de  Gabinete
Senhor  Rodrigo  Lopes  de  Oliveira,  o  qual  salientou  que  no  artigo  6º  da  lei  consta  a
revogação  de  dispositivos  em  contrario,  porem  não  sera  revogado  nada.   Presidente
solicita ao Chefe de Gabinete que encaminhe ao Poder Legislativo um ofício salientando
que no artigo 6º do referido projeto a redação esta incorreta e não tem nem uma revogação
para ser realizada em outra lei municipal. Após as discussões. Em votação o Projeto de
Lei nº 07/2018, o qual foi aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
PRESIDENTE, solicita ao Servidor Francisco, que proceda a leitura do Projeto de Lei nº
18/2018,  que  autoriza  o  poder  executivo  municipal  proceder  a  alienação  de  Bens  móveis
inservíveis,  e dá outras  providências,  e  seus  anexos.  Após a  leitura. Presidente  coloca  em
discussão o referido projeto. Após as discussões. Em votação o Projeto de Lei nº 07/2018,
o  qual  foi  aprovado  pela  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final.  Chefe  de
Gabinete  Senhor  Rodrigo  Lopés  de  Oliveira,  salienta  da  importância  da  apreciação  e
deliberação do Projeto de Lei nº 01/2018, que aprova o Plano Municipal de Saneamento
Básico  de  Itapoá,  e  da  outras  providências,  salientando  o  prazo  para  iniciar  as
contratações  e  execução  do  plano,  Diretor  Legislativo  Rafael,  salienta  os  membros  da
Comissão  que  os  anexos  ao  referido  projeto  estão  faltando  a  assinatura  do  Prefeito
prejudicando  a  analise  pelas  Comissões.  Vereador  Jonecir,  solicita  ao  Presidente  que
coloque  o  Projeto  de  Lei  nº  10/2018,  em  deliberação  da  Comissão.  PRESIDENTE,
solicita ao Servidor Francisco,  que proceda a  leitura do Projeto de Lei  nº 10/2018,  que
altera  a  Lei  Municipal  n°  188,  de  24  de  junho  de  2008,  que  dispõe  sobre  o  programa
comunitário de obras e melhoramentos no município, e dá outras providências, e seus anexos.
Após a leitura. Presidente coloca em discussão o referido projeto. Após as discussões. Em
votação o Projeto de Lei nº 10/2018, o qual foi aprovado pela Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. PRESIDENTE, não tendo mais nada a tratar, encerrou a reunião
às 09h56min, 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, 05 de abril de 2018.                                         
                                                      

COMISSÃO DE  LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                                               LICENCIADO
 Thomaz W. Palma Sohn              Joarez Antonio Santin              Jonecir Soares         
            Presidente                                 Vice-Presidente                        Membro   
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]         [assinado digitalmente]
                           
                                           

Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo

                                                          [assinado digitalmente] 
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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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