ATA Nº. 17/2017
REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
(1ª Reunião Ordinária)
Aos trinta dias do mês de maio de 2017, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 13h20min, os membros da Comissão de Educação, Saúde e
Assistência: Janayna Gomes Silvino(Presidente), Jeferson Rubens Garcia(Vice-Presidente) e
Geraldo R. Behlau Weber(Membro). Sob a presidência de sua titular. PRESIDENTE,
procede à leitura do Projeto de Lei nº 20/2017, que dispõe sobre a política de formação
e aperfeiçoamento dos profissionais de ensino da rede pública municipal de Itapoá, por
meio de oferta de cursos de formação continuada pela Secretaria Municipal de
Educação, bem como dos anexos ao presente projeto. Presidente coloca em discussão o
referido projeto com a participação do Vereador Jonecir, Vereador Stoklosa e do
Procurador Jurídico Sr. Francisco Xavier Soares. Presidente coloca em votação o
Projeto de Lei nº 20/2017, o qual foi aprovado, por unanimidade da Comissão de
Educação, Saúde e Assistência. PRESIDENTE, procede à leitura do Projeto de Lei nº
24/2017, que autoriza o Município de Itapoá a conceder subvenção social por meio de
termo de fomento à O Instituto de Assistência à Saúde para manutenção e o pleno
funcionamento das atividades do Pronto Socorro, bem como dos anexos ao presente
projeto. Presidente coloca em discussão o referido projeto com a participação do
Vereador Jonecir, Vereador Stoklosa e do Servidor Francisco Xavier Soares Filho.
Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 24/2017, o qual foi aprovado, por
unanimidade da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, solicita que
os projetos aprovados na presente reunião sejam encaminhados para analise da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Nada mais dispuseram, encerrando
as reunião às 14h07min, 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, 30 de maio de 2017.
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