Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Referente Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 014/2020 que “AUTORIZA A
DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Vereador
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei apresentado pelo Executivo Municipal, que solicita
autorização da Câmara de Vereadores para desapropriar por meios amigáveis e ou
judiciais, parte da área do imóvel objeto da matrícula nº 10043 do cartório de registros
de Imóveis da Comarca de Mondaí/Sc, de propriedade de Cláudio José Friedrich,
Dirceu Luiz Friedrich, Estelamaris Friedrich e Joana Maria Friedrich. Uma área de
721,48m², avaliada em R$ 90.185,00 (noventa mil, cento e oitenta e cinco reais)
O referido imóvel foi declarado de Utilidade Pública pelo decreto nº 149, de 17
de agosto de 2020 e tem por finalidade a ampliação da infraestrutura do Centro
Integrado de Ensino Fundamental – CIEF.
O Projeto de Lei 014/2020 foi Protocolado na Secretaria da Câmara de
Vereadores no dia 24 de agosto de 2020 e lido na sessão do mesmo dia. Foi avaliado
por duas comissões: Legislação, Justiça e Redação Final e comissão de Finanças e
Orçamento.
Seguindo a orientação regimental, o Projeto de Lei encontra-se nesta Comissão,
onde aguarda parecer para seguir tramitação.
É o Relatório.
II – PARECER
a) Das Emendas:
Os senhores Vereadores não apresentam Emenda ao Projeto de Lei do
Executivo nº 014/2020.
b) Da análise do mérito:
Considerando o exposto nos pareceres das Comissões de Legislação Justiça e
Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento que antecederam o estudo e a
análise do Projeto de Lei 014/2020:
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Considerando que o Ensino Fundamental atende crianças e adolescentes, faixa
etária em que acontecem grandes transformações no desenvolvimento humano. Daí a
necessidade do movimento corporal e da integração social;
Considerando a Importância da Disciplina de Educação Física nas escolas.
Através desta procura-se trabalhar o movimento pleno do corpo, que auxilia na
aprendizagem escolar de forma prazerosa e integral;
Considerando que durante as aulas de Educação Física, as crianças são
desafiadas a criar consciência corporal, capacitando-se para a prática de jogos,
esportes, danças, ginásticas, que no fim são benéficos para o indivíduo e auxiliam na
promoção da qualidade de vida;
Por fim, considerando o acima exposto, é muito importante para a sociedade
escolar, que se providencie espaços e infraestrutura para que as aulas práticas na
Disciplina de Educação Física, possam ser desenvolvidas com eficiência
III CONCLUSÃO
Após a análise do Projeto de Lei do Executivo nº 014/2020, por todo exposto no
parecer jurídico, nos pareceres das comissões que antecederam o estudo, também nas
ponderações da análise do Mérito, nosso parecer é favorável pela tramitação em
Plenário.
É o voto.
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste – SC, Sala da Comissões, em 28
de agosto de 2020.
_________________
Sérgio Antônio Suzin
Relator

___________________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereador/Presidente
( ) Pelas conclusões
( ) Voto contrário em anexo

_________________________
Mário Heck
Vereador/Vice-Presidente
( ) Pelas conclusões
( ) Voto contrário em anexo
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