
ATA Nº. 88/2014 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos  dezesseis dias do mês de  setembro de 2014, reuniram-se, ordinariamente,
na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Itapoá, às 15h15min, os membros
da Comissão de Finanças e Orçamento: Carlito  Joaquim  Custódio  Júnior
(Presidente) e Ernesto Policarpo de Aquino (Membro);  Comissão de Educação,
Saúde e Assistência: Ernesto Policarpo de Aquino (Presidente) e Jocélio Pinheiro
(Membro), sob a presidência do Vereador  Carlito Custódio Júnior.  PRESIDENTE
procede à leitura do Projeto  de Lei n° 49/2014,  que autoriza o  Poder  Executivo
Municipal  proceder  a  alienação  de  bens  móveis  inservíveis,  e  dá  outras
providências.  Após  as  discussões, as  Comissões  são  de  parecer  favorável  ao
Projeto de Lei n. 49/2014. Faz à leitura do Projeto de Lei n° 50/2014, que altera a
Lei Municipal nº. 155/2003 que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos e
Carreiras  do  Poder  Executivo  do  município  de  Itapoá. Após  análise, fica
sobrestada a discussão do PLE n. 50/2014. Procede à leitura do Projeto de Lei n°
51/2014, que altera o anexo IV da Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe sobre o
estatuto e o plano de carreira e remuneração do pessoal do magistério público
municipal, e dá outras providências. Após análise, fica sobrestada a discussão do
PLE n. 51/2014. Faz à leitura do Projeto de Lei n° 52/2014, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicionais  suplementares  por  anulação  de
dotações. Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável ao Projeto
de Lei n. 52/2014. Procede à leitura do Projeto de Lei n° 53/2014, que autoriza o
Poder Executivo Municipal abrir crédito adicionais suplementares por anulação de
dotações. Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável ao Projeto
de Lei n. 53/2014. Procede à leitura do Projeto de Lei n° 54/2014, que altera a Lei
Municipal  nº  278/2010,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar
oficineiras por tempo determinado, e dá outras providências. Após análise, fica
sobrestada a discussão do PLE n. 54/2014. Nada mais dispuseram, encerrando a
reunião  às  16h15min,  da  qual  foi  lavrada  a  ata  que  depois  de  lida  e  achada
conforme vai assinada por mim, Paulo Cezar Silveira Belo, Diretor Legislativo e
secretário designado para o ato, e demais vereadores.
Itapoá, 16 de setembro de 2014.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                 

                                                      AUSENTE
Carlito J. Custódio Jr.    Márcia Regina E. Soares     Ernesto Policarpo de Aquino
          Presidente                        Vice-Presidente                              Membro
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                         
                        
                                                                      AUSENTE                                                   
 Ernesto Policarpo de Aquino         Edson da Cunha Speck         Jocélio Pinheiro
               Presidente                                   Vice-Presidente                       Membro

                         

Paulo Cezar Silveira Belo
Diretor Legislativo
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