
ATA Nº. 33/2019 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2019, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 9h10min, 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 as Atas nº 31 e 32/2019, as quais foram aprovadas. Solicita
ao Vereador  André que proceda à  leitura  do  Projeto de Lei Complementar nº 15/2019, que
altera a Lei Complementar Municipal nº 044, de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre
o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  do  município  de  Itapoá,  das  autarquias  e  das
fundações  públicas,  incluídos  os  servidores  dos  regimes  de  contratação  efetiva  e
temporária,  estatutários,  estatutários  temporários  e  demais  servidores  contratados  pela
administração  direta  ou  indireta,  e  dá  outras  providências. Após  as  discussões,  as
Comissões Permanentes são de parecer favorável ao PLC nº 15/2019. Solicita ao Vereador
André  que proceda à  leitura  do  Projeto de Lei Complementar nº 16/2019, que altera  a  Lei
Municipal no 155, de 09 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de
cargos  e  carreiras  do  Poder  Executivo  do  município  de  Itapoá.  Após  as  discussões,  as
Comissões Permanentes são de parecer favorável ao PLC nº 16/2019. Solicita ao Vereador
André que proceda à leitura  do Projeto de Lei nº 80/2019, que concede reajuste salarial aos
servidores públicos do Poder Executivo de Itapoá. Convida  o  chefe  de  Gabinete  Rodrigos
Lopes para participar das discussões. Após, as Comissões são de parecer favorável ao PLO
nº 80/2019. Solicita ao Vereador André que proceda à leitura  do Projeto de Lei nº 99/2019,
que concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo de Itapoá . Após
as  discussões,  as  Comissões  são  de  parecer  favorável  ao  PLO  nº  99/2019.  Solicita  ao
Vereador  André  que  proceda  à  leitura  do Projeto  de Lei  nº  64/2019,  que institui  a  marca
turística “ITAPOÁ” e dá outras providências. Convida o chefe de Gabinete Rodrigos Lopes e
o  Secretário  Municipal  de  Turismo  senhor  Claudio  Lemonie  para  participarem  das
discussões. Após, as Comissões são de parecer favorável ao PLO nº 64/2019. Solicita ao
Vereador André que proceda à leitura  do Projeto de Lei nº 69/2019, que institui a marca da
Guarda  Civil  Municipal  de  Itapoá-SC.  Convida  o  senhor  José  Antonio  Stoklosa  para
participar das discussões. Após, as Comissões são de parecer favorável ao PLO nº 69/2019.
Suspende a reunião por 05 minutos. Reabre a reunião. Solicita sejam oficiadas as entidades
que  foram  convidadas  para  participar  das  discussões  do  Projeto  de  Lei  Substitutivo  nº
03/2019 (dispõe sobre a comercialização de comida e de bebidas por veículos denominados
Food Trucks  no  município  de  Itapoá  e  dá  outras  providências),  incluindo a  Associação dos
Ambulantes, renovando o convite para participação na próxima terça-feira, dia 24/09. Requer a
retirada da pauta do Projeto de Lei nº 29/2019, que institui os Jogos Escolares do Município
de  Itapoá  e  dá outras  providências.  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  à  leitura  do
Projeto de Lei nº 39/2019, que altera a Lei Municipal nº 143, de 23 de dezembro de 1998, e
delimita  novos  Bairros  no  âmbito  municipal  de  Itapoá,  e  dá  outras  providências.  Após  as
discussões,  as  Comissões  Permanentes  são  de  parecer  favorável  ao  PLO  nº  39/2019.



Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  à  leitura  do  Projeto de Lei nº 52/2017,  que  fixa
normas  de  atendimento  ao  público  pelas  agências  bancárias  no  Município  de  Itapoá/SC.
Após as discussões, as Comissões Permanentes requerem seja ofício ao Vereador autor da
propositura,  conforme apontamentos  contidos  no  parecer  jurídico.  Mantém sobrestado  o
PLO nº  52/2017.  Solicita  ao  Vereador  André  que  proceda  à  leitura  do  Projeto de Lei  nº
72/2019,  que  altera  a  Lei  Municipal  nº  409/2012,  de  13  de  novembro  de  2012,  que  dá
denominação à via pública. Após as discussões, as Comissões Permanentes são de parecer
favorável ao PLO nº 72/2019. Solicita ao Vereador André que proceda à leitura do Projeto
de Lei nº 77/2019, que institui Casa do Cidadão, da Prefeitura Municipal de Itapoá e dá outras
providências.  Convida  o  Secretário  Municipal  de  Indústria  e  Comércio  senhor  Matoso  para
participar  das  discussões.  São  propostas  três  emendas:  Emenda  Legislativa  nº  54/2019,  que
modifica o art. 5º; Emenda Legislativa nº 55/2019, que modifica o parágrafo único do artigo 4º; e
Emenda Legislativa nº 56/2019, que modifica o art.  1º.  Após  as  discussões,  as  Comissões
Permanentes são de parecer favorável ao PLO nº 77/2019. Solicita ao Vereador André que
proceda à leitura  do  Projeto de Lei nº 102/2019, que altera a Lei Municipal nº 141, de 11 de
dezembro de 1998, que fixa critérios, valores e isenções nas transferências das posses Gleba - I
de Itapema do Norte. Convida o Secretário Municipal da Fazenda senhor Carlito Custódio e o
Chefe de Gabinete senhor Rodrigo Lopes para participarem das discussões. Após, as Comissões
Permanentes são de parecer favorável ao PLO nº 102/2019. Solicita ao Vereador André que
proceda à leitura  do Projeto de Lei nº 101/2019, que altera a Lei Municipal nº 716, de 01 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a Planta de Valores Genéricos do Município e dá outras
providências. Convida o Secretário Municipal da Fazenda senhor Carlito Custódio e o Chefe de
Gabinete senhor Rodrigo Lopes para participarem das discussões.  VEREADOR JEFERSON
solicita que conste em ata que o presente projeto de lei está sendo deliberado pelas Comissões
diante da possibilidade de dar entrada na Casa um projeto de lei substitutivo.  PRESIDENTE
após, as Comissões Permanentes são de parecer favorável ao PLO nº 101/2019, com voto
contrário  do  Vereador  Jeferson.  Não  tendo  mais  nada  a  tratar,  encerrou  a  reunião  às
13h06min, 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, 17 de setembro de 2019.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                                 

 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
              

                 
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                        

                                                                                                                  
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]   



                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                                                                
                                                             
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza
Chefe do Setor Legislativo

                                                           [assinado digitalmente] 

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

	Presidente Vice-Presidente Membro
	Presidente Vice-Presidente Membro
	[assinado digitalmente] [assinado digitalmente] [assinado digitalmente]
	José Maria Caldeira Janayna Gomes Silvino Osni Ocker
	Presidente Vice-Presidente Membro

		2019-09-27T09:05:17-0300


		2019-09-27T09:05:20-0300


		2019-09-27T09:05:27-0300


		2019-09-27T09:05:31-0300


		2019-09-27T09:05:43-0300


		2019-09-27T09:05:56-0300




