ATA Nº. 20/2019 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
(x) CLJRF

(x) CESA

(x) COF

(x) COSP

Aos onze dias do mês de junho de 2019, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da Câmara
Municipal de Itapoá, às 9h03min, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final: Janayna Gomes Silvino (Presidente), Jeferson Rubens Garcia (Vice-Presidente) e
André Vinicius Araujo (Membro); Comissão de Orçamento e Finanças: Osni Ocker
(Presidente), José Maria Caldeira (Vice-Presidente) e André Vinicius Araujo (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), Osni Ocker (Vice-Presidente) e André
Vinicius Araujo (Membro), sob a presidência da Vereadora Janayna Gomes Silvino.
PRESIDENTE coloca em discussão a Ata nº 19/2019, a qual foi aprovada. Solicita à servidora
Maria Inês que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 53/2019, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação. Em discussão o
projeto de lei. Após as discussões, as Comissões Permanentes são de parecer favorável ao PLO
nº 53/2019. Solicita à servidora Maria Inês que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 54/2019,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação
parcial de dotação. Suspende as discussões acerca do PLO nº 54/2019, para que o Secretário
Municipal de Turismo possa ser convidado a participar das mesmas. Solicita à servidora Maria
Inês que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 57/2019, que fixa o índice de revisão geral anual
das remunerações de todos os servidores públicos e agentes políticos do município de Itapoá/SC
e dá outras providências. Em discussão o projeto de lei. A Comissão de Orçamento e Finanças e
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final propõe a Emenda Legislativa nº. 22/2019,
Tipo: Modificativa nº. 01/2019, que modifica a ementa e o art. 1º do referido projeto de lei: “Fixa
o índice de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e subsídios dos agentes
políticos do Poder Executivo do município de Itapoá/SC e dá outras providências. Art. 1º A
revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais e o subsídios dos
agentes políticos da administração direta do Poder Executivo, que será concedida através do
percentual acumulado entre maio de 2018 e abril de 2019, do Índice Nacional de Preços aos
Consumidores – INPC, fixado em 5,07% (cinco inteiros e sete centésimos por cento)”. As
Comissões Permanentes são de parecer favorável à Emenda Legislativa nº. 22/2019. Após as
discussões, as Comissões Permanentes são de parecer favorável ao PLO nº 53/2019. Solicita à
servidora Maria Inês que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 56/2019, que autoriza o Poder
Executivo Municipal, com a interveniência do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente a custear despesas provenientes da realização da formatura dos alunos do Programa
Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, e da outras providencias. Em discussão o
projeto de lei. Sobresta as discussões do PLO nº. 56/2019, solicitando seja enviado cópia do
projeto ao CMDCA, requerendo parecer daquele Conselho. Reabre as discussões acerca do
Projeto de Lei nº 54/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional
suplementar por anulação parcial de dotação. Convida o Secretário Municipal de Turismo para
fazer parte da Mesa. Após as discussões, as Comissões Permanentes são de parecer favorável ao
PLO nº 54/2019. Solicita à servidora Maria Inês que proceda à leitura em bloco do Projeto de Lei
nº 44/2019, que altera a Lei Municipal no 262, de 09 de dezembro de 2009, que denomina
nome de Rua: Avenida Konder Reis, e dá outras providências, Projeto de Lei nº 45/2019,
que altera a Lei Municipal no 276, de 15 de dezembro de 2004, que dá denominação à via
pública, e do Projeto de Lei nº 46/2019, que altera a Lei Municipal no 256, de 01 de

novembro de 2000, que dá denominação à via pública, e dá outras providências. Coloca em
discussão em bloco os três projeto de lei. Após as discussões, as Comissões Permanentes são
de parecer favorável aos PLO nº 44, 45 e 46/2019. Não tendo mais nada a tratar, encerrou a
reunião às 10h18min, 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 designada para o ato, e demais vereadores. Itapoá, 11 de junho de 2019.
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