
ATA Nº. 02/2020 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da Câmara
Municipal de Itapoá, às 9h07min, 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, Caldeira e Osni, e ausente o vereador Jeferson, suspende o início dos trabalhos por 10
minutos.  Às  9h11min,  solicita  que  novamente  o  servidor  Eduardo  proceda  à  verificação  do
quórum.  Estando  presentes  os  vereadores  Janayna,  Osni,  Caldeira  e  Jeferson,  dá  início  aos
trabalhos da presente reunião. Coloca em discussão a Ata nº 01/2020 (1ª Ordinária), a qual foi
aprovada. Solicita à Servidora Sybelle que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº 02/2020,
que  autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  a  ceder  máquinas,  equipamentos  e  pessoal  aos
municípios de Santa Catarina que declarem situação de emergência ou estado de calamidade
pública. Participam da reunião o vereador Stoklosa, o Chefe de Gabinete senhor Rodrigo Lopes,
o assessor jurídico e a analista jurídica da Casa. Sobresta a discussão do referido projeto de lei.
Solicita à Servidora Sybelle que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 09/2020, que altera a
Lei Municipal nº 075, de 24 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o estatuto e institui o plano
de carreira e remuneração do pessoal do magistério público municipal, e dá outras providências.
Convida a Secretária de Educação a senhora Luiza Montalvão para participar das discussões. É
proposta a Emenda Legislativa nº 02/2020. Após as discussões, as Comissões são de parecer
favorável à emenda e ao PLO nº 09/2020. Solicita à Servidora Sybelle que proceda à leitura
do  Projeto  de  Lei  nº  06/2020,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  abrir  crédito
adicional  suplementar  por  anulação parcial  de dotação.  Convida a  Secretária  de Educação a
senhora Luiza Montalvão para participar das discussões. Após as discussões, as Comissões são
de parecer favorável ao PLO nº 06/2020. Solicita à Servidora Sybelle que proceda à leitura do
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.
Convida a Secretária de Educação a senhora Luiza Montalvão e o Chefe de Gabinete o senhor
Rodrigo Lopes para participarem das discussões. É proposta a Emenda Legislativa nº 03/2020.
Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável à emenda e ao PLO nº 08/2020.
Reinicia as discussões acerca do Projeto de Lei nº 02/2020. Convida o Coordenador Municipal
da Defesa Civil o senhor José Carlos Partika para participar das discussões. São propostas as
Emendas  Legislativas  nº  04  e  05/2020.  Após  as  discussões,  as  Comissões  são  de  parecer
favorável às duas emendas e ao PLO nº 02/2020. Solicita à Servidora Sybelle que proceda à
leitura do Projeto de Lei Complementar nº 01/2020, 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. Sobresta a discussão do referido projeto de lei.  Solicita  à
Servidora Sybelle que proceda à leitura do  Projeto de Lei  nº 11/2020, que dispõe sobre a
denominação  da  ponte,  localizada  na  comunidade  Braço  do  Norte.  Após  as  discussões,  as
Comissões são de parecer favorável ao PLO nº 11/2020. Não tendo mais nada a tratar, encerra a
reunião às 12h15min, 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 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).

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