
ATA Nº. 07/2019 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos quinze dias do mês de março de 2019, reuniram-se, extraordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 10h15min, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação  Final:  Janayna  Gomes  Silvino  (Presidente)  e  Jeferson  Rubens  Garcia  (Vice-
Presidente);  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:  Osni  Ocker  (Presidente)  e  José  Maria
Caldeira  (Membro);  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência:  José  Maria  Caldeira
(Presidente), Janayna Gomes Silvino (Vice-Presidente) e Osni Ocker (Membro); Comissão
de  Obras  e  Serviços  Públicos:  Jeferson  Rubens  Garcia  (Presidente)  e  Osni  Ocker
(Membro),  estando  presente  também  o  Vereador  André  Vinícius  de  Araújo,  sob  a
presidência  da  Vereadora  Janayna  Gomes  Silvino.  PRESIDENTE coloca  em discussão o
Projeto de Lei n° 13/2019,  que dispõe sobre a qualificação e contratação de entidades sem
fins  lucrativos  como  Organização  Social  e  dá  outras  providências. Propõe  a  Emenda
Legislativa nº 07/2019, que modifica o art.  1º,  com a seguinte  redação “O Poder Executivo
poderá qualificar como Organização Social as pessoas de direito privado, sem fins lucrativos e
cujo  objeto  social  seja  dirigido  às  áreas  de  Saúde,  exceto  os  serviços  de  atendimento  de
urgência e emergência,  bem como o atendimento pré hospitalar,  e  sempre que atendidos  os
requisitos previstos nesta Lei.”, e a Emenda Legislativa nº 08/2019, que acrescenta o parágrafo
único ao art. 15, com a seguinte redação “Fica o Município incumbido de submeter para cada
novo Contrato de Gestão, autorização mediante Lei específica.”. VEREADOR ANDRÉ propõe
a Emenda Legislativa nº 09/2019, que modifica o inciso VII do art. 15, com a seguinte redação
“o prazo de vigência do contrato, que será de até 02 (dois) anos, podendo ser renovável por
igual período, em caso de comprovado interesse público.”. VEREADOR OSNI solicita que as
emendas  propostas  sejam  assinadas  pelos  vereadores  presentes  nesta  reunião.  ELAINE  C.
ALVES afirma  que,  caso  a  emendas  sejam  aprovadas,  será  inviabilizada  a  contratação  do
Instituto Vidas. PRESIDENTE após a propositura das três emendas, as quais foram aprovadas
pelos vereadores presentes, e discussão do projeto de lei, a Comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final, a  Comissão  de Orçamento  e  Finanças,  a  Comissão de Educação,  Saúde e
Assistência e a Comissão de Obras e Serviços Públicos, são de parecer favorável ao PLE nº.
13/2019, com ausência do Vereador Thomaz. Não tendo mais nada a tratar, encerrou a reunião
às 10h50min, da qual foi lavrada a ata que depois de lida e achada conforme vai assinada
por mim, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza, Chefe do Setor Legislativo e secretária
designado para o ato, e demais vereadores. Itapoá, 15 de março de 2019.
                                      

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                              
                                                                                                                   Ausente
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia       Thomaz William P. Sohn
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]



COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                       

                                       Ausente                                                 
         Osni Ocker                       Thomaz William P. Sohn              José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                   

                                                                                                      
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]   

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                                                                 
                                                                  Ausente
Jeferson Rubens Garcia              Thomaz William P. Sohn                      Osni Ocker
           Presidente                                 Vice-Presidente                                    Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza
Chefe do Setor 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

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

	Presidente Vice-Presidente Membro
	Presidente Vice-Presidente Membro
	[assinado digitalmente] [assinado digitalmente] [assinado digitalmente]
	José Maria Caldeira Janayna Gomes Silvino Osni Ocker
	Presidente Vice-Presidente Membro

		2019-04-05T10:23:00-0300


		2019-04-05T10:23:03-0300


		2019-04-05T10:23:13-0300


		2019-04-05T10:23:18-0300


		2019-04-05T10:27:31-0300




