Comissões são definidas na primeira sessão do ano

Eleger os membros das oito comissões permanentes da Câmara de Joinville foi a pauta mais
aguardada na noite desta terça-feira, dia 1º. Na primeira sessão ordinária do ano, os 18
vereadores presentes elegeram os membros que irão compor, no período de um ano, as
Comissões Técnicas do legislativo municipal. O vereador Patrício Destro, que está de atestado
médico, apresentou requerimento solicitando sua renúncia ao cargo de segundo-secretário da
Mesa Diretora. Ainda não foi definido o seu substituto.

Após a abertura da Sessão, feita pelo Prefeito Carlito Merss, os vereadores puderam usar o
espaço da “Palavra Livre” para expor suas ideias. Carlito se comprometeu com a Câmara no
trato das causas sociais. “Queremos uma cidade com muita cidadania e democracia”, destacou
em sua fala. Ao término dos discursos, foi realizada a votação para a composição das
comissões.

Como ficou a composição das Comissões Técnicas
- Legislação, Justiça e Redação 5 vagas): Maurício Peixer , Manoel Bento , Tânia
Eberhardt
Patrício Destro
e
Juarez Pereira
.

,

- Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente (5 vagas): Lauro Kalfels , João
Rinaldi
,
Jucélio Girardi
,
Alodir Cristo
e Juarez Pereira.
- Finanças, Orçamento e Contas do Município (5 vagas): Joaquim Alves dos Santos , Beli
ni Meurer
, Jucélio Girardi, Patrício Destro e
Zilnete Nunes
.
- Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia (3 vagas): Alodir Cristo, Adilson
Mariano
e
Dalila Leal
.
- Saúde, Assistência e Previdência Social (3 vagas): Roberto Bisoni , Tânia Eberhardt e
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Adilson Mariano.
- Defesa da Cidadania (3 vagas): Maurício Peixer, Patrício Destro e Zilnete Nunes.
- Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo (3 vagas): Maurício Peixer, João
Rinaldi e Zilnete Nunes.
- Acompanhamento a Execução Orçamentária (5 vagas): Joaquim Alves dos Santos,
Manoel Bento, Tânia Eberhardt, Adilson Mariano e Dalila Leal.

Entenda o papel das Comissões
As comissões são órgãos da Câmara de Vereadores de Joinville com a finalidade de dirigir,
examinar matéria em tramitação e sobre ela emitir parecer, proceder a estudos acerca de
assuntos de natureza especial ou, ainda, investigar fatos determinados de interesse da
administração municipal. Entre os vereadores, as comissões são consideradas o coração da
Câmara, porque todos os projetos de leis são exaustivamente discutidos nelas antes de
chegarem ao plenário para as votações.
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