
ATA Nº. 06/2020 DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

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

Aos dezessete  dias  do  mês  de  março  de  2020,  reuniram-se,  ordinariamente,  no  Plenário  da
Câmara Municipal de Itapoá, às 9h11min, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação  Final:  Janayna  Gomes  Silvino  (Presidente),  Jeferson  Rubens  Garcia  (Vice-
Presidente) e Geraldo Rene Behlau Weber (Membro); Comissão de Orçamento e Finanças:
Osni  Ocker  (Presidente),  José  Maria  Caldeira  (Vice-Presidente)  e  Geraldo  Rene  Behlau
Weber  (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  Geraldo  Rene  Behlau  Weber  (Membro),  sob  a  presidência  da  Vereadora
Janayna Gomes Silvino. PRESIDENTE solicita à servidora Mari que proceda à verificação do
quórum.  Estando  todos  presentes,  dá  início  aos  trabalhos  da  presente  reunião. Solicita  à
Servidora  Mari  que  proceda  à  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  22/2020,  que dispõe sobre a
divulgação  da  lista  de  espera  dos  munícipes  requerentes  dos  serviços  com  equipamentos
agrícolas no município de Itapoá. Convida para participar das discussões o Vereador Stoklosa, o
Secretário da Agricultura do município de Itapoá e o Técnico da EPAGRI. É proposta a Emenda
Legislativa nº 14/2020, tipo Modificativa nº 01/2020 ao PLO nº 22/2020, e a Emenda Legislativa
nº 15/2020, tipo Aditiva nº 01/2020 ao PLO nº 22/2020. Após as discussões, as Comissões são de
parecer favorável às emendas e ao PLO nº 22/2020. Solicita à Servidora Mari que proceda à
leitura do Projeto de Lei nº 24/2020, 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. Convida para participar das discussões o Secretário de Finanças da Prefeitura de
Itapoá. É proposta a Emenda Legislativa nº 16/2020, tipo Modificativa nº 01/2020 ao PLO nº
24/2020. Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável à emenda e ao PLO nº
24/2020. Solicita à Servidora Mari que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 23/2020, que
altera  a  Lei  Municipal  nº  750,  04  de  dezembro  do  2017,  autoriza  o  Poder  Executivo  a
contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e
dá outras providências.  Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável ao PLO nº
23/2020. Solicita à Servidora Mari que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 21/2020, que
altera a Lei Municipal nº 07, de 30 de março de 2005, que autoriza o Poder Executivo a
firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, e dá outras
providências.  Com  relação  ao  Projeto  supracitado,  requer  que  sejam  enviados  ofícios  às
Secretarias Pertinentes, convidando-as para participarem das discussões acerca do citado projeto
de lei, na próxima Reunião das Comissões. Solicita à Servidora Mari que proceda à leitura do
Projeto de Lei nº 19/2020, que altera a Lei Municipal nº 75, 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  da  outras  providências.  Convida  para  participar  das
discussões o Diretor da Secretaria de Educação. Sobresta a discussão do referido projeto de lei.
Solicita ao Servidor Eduardo que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 20/2020, que altera
a Lei Municipal nº 75, 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 da outras
providências.  Após as discussões, as Comissões são de parecer favorável ao PLO nº 20/2020.
Não tendo mais nada a tratar,  encerra a reunião às 11h57min, 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 março de 2020.   
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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
	[assinado digitalmente] [assinado digitalmente] [assinado digitalmente]
	José Maria Caldeira Janayna Gomes Silvino Osni Ocker
	Presidente Vice-Presidente Membro

		2020-05-19T08:56:47-0300


		2020-05-19T08:57:02-0300


		2020-05-19T08:57:12-0300


		2020-05-19T08:57:20-0300


		2020-05-19T09:13:37-0300




