
ATA Nº. 01/2020 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos quatro  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2020,  reuniram-se,  ordinariamente,  no  Plenário  da
Câmara Municipal de Itapoá, às 9h05min,  os membros da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação  Final:  Janayna  Gomes  Silvino  (Presidente)  e  Jeferson  Rubens  Garcia  (Vice-
Presidente);  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:  Osni  Ocker  (Presidente)  e  José  Maria
Caldeira  (Vice-Presidente);  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) e Osni Ocker
(Vice-Presidente), sob a presidência da Vereadora Janayna Gomes Silvino. PRESIDENTE
solicita ao servidor Eduardo que proceda à verificação do quórum. Estando presentes somente os
vereadores Janayna e Osni, e ausentes os vereadores Caldeira e Jeferson, suspende o início dos
trabalhos por 10 minutos. Às 9h18min, solicita que novamente o servidor Eduardo proceda à
verificação do quórum. Estando presentes os vereadores Janayna, Osni e Jeferson, dá início aos
trabalhos da presente reunião. Conforme dispõe o art.  64 do Regimento Interno, solicita seja
oficiado ao Presidente da Casa, para que este nomeie o(s) vereador(es) que irá(ão) ocupar os
cargos anteriormente ocupados pelo Vereador André, diante do retorno do Vereador Stoklosa.
Coloca em discussão a Ata nº 48/2019 (42ª Ordinária), a qual foi aprovada. Solicita à Servidora
Sybelle que proceda à leitura do Projeto de Resolução nº. 01/2020, que dispõe sobre a criação
da Comissão Especial para analisar e emitir Parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 07/2019,
que  dispõe  sobre  o  Zoneamento  Ecológico  Econômico  Municipal  –  ZEEM,  e  dá  outras
providências. Após  as  discussões,  as  Comissões  são  de  parecer  favorável  ao  Projeto  de
Resolução nº. 01/2020, com ausência do vereador Caldeira.  Solicita à Servidora Sybelle que
proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  01/2020,  que  institui  no  Calendário  Oficial  do
Município de Itapoá o "Dia Municipal da Fé Evangélica" e dá outras providências. Após  as
discussões,  as  Comissões  são de parecer  favorável  ao  PLO nº  01/2020 , com ausência do
vereador Caldeira.  Solicita à Servidora Sybelle que proceda à leitura  do  Projeto de Lei  nº
03/2020, que institui no Calendário Oficial do Município de Itapoá-SC, o dia da “Marcha para
Jesus”. Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável ao PLO nº 03/2020 . Com
relação ao Projeto de Lei nº 08/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação, no site
oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Itapoá,  do  cardápio  da  merenda  escolar  e  dá  outras
providências,  requer  sejam  enviados  ofícios  à  Secretaria  de  Educação  e  ao  Setor  de
Comunicação  do  Poder  Executivo,  convidando  seus  representantes  para  participarem  das
discussões acerca do citado projeto de lei, na próxima Reunião das Comissões. Com relação ao
Projeto de Lei nº 07/2020, que altera a Lei Municipal nº 762, de 26 de janeiro de 2018, autoriza
o  poder  executivo  municipal  a  contratar  Alunos Estagiários  da Rede de  Ensino e  da  outras
providencias, requer seja enviado ofício à Secretaria de Educação, convidando seu representante
para  participar  das  discussões  acerca  do  citado  projeto  de  lei,  na  próxima  Reunião  das
Comissões.  Com  relação  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  02/2020,  que  altera  a  Lei
Complementar Municipal nº 50/2016, que Institui o Código Posturas do Município de Itapoá/SC,
e dá outras providências, requer seja enviado ofício ao Concidade, solicitando parecer daquele
conselho ao projeto de lei em comento. Não tendo mais nada a tratar,  encerra  a  reunião  às
9h53min, 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, 04 de fevereiro de 2020.   



COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                                 
                                                                                                                  
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia                 ----------------
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
              

                                                                                                                      
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                          ----------------
           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                                  ---------------
           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).
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