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Ata da 2ª (segunda ) Sessão Extraordinária da 7° legislatura do ano 

de 2020 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 

16(dezesseis) de março de 2020, a Câmara realizou em sua sede, na 

Avenida Independência N° 09(nove) sob a Presidência do Vereador 

Rozenildo dos Santos e Secretariado pelo Vereador Marinei 

Belemel de Morais, às dezenove  horas ,devido a mudança 

justificável pelo Presidente , presente, os Vereadores, Claudinei 

Franco de Freitas, Eziquiel Batista Fortes, Joel Gomes de Lima, 

Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias Ribeiro e Vandir Rosa 

Rodrigues, ausente o vereador Antenor Gonçalves de Camargo. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declarou aberta a 

presente Sessão, onde dispensou em comum acordo entre os 

vereadores a leitura   da ata 3° (terceira) Sessão Ordinária, realizada 

em 11 de março de 2020, após, sem manifestações, sendo aprovada 

por todos. Após, o Sr. Presidente em comum acordo entre os 

vereadores, dispensou a leitura das matérias a seguir, por 

decorrência da entrega antecipada a cada vereador, Projeto de lei 

Municipal n°007 de 28 de fevereiro de 2020”, Projeto de lei do 

Municipal n°008 de 28 de fevereiro de 2020, Projeto de lei 

Complementar n°002 de 05 de março de 2020 e Projeto de lei 

Complementar n°003 de 10 de março de 2020, devido a entrega 

antecipada a cada vereador. Em fase de expediente o Sr. Presidente 

colocou em discussão o Projeto de lei do Municipal n°007 de 28 

de fevereiro de 2020 –“ Dispõe sobre ajuda de custo aos pacientes 

transportados pelo serviço público de saúde para tratamento 

continuado em outras localidades”. Sem manifestações o senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado pelos vereadores 
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presentes. Em seguida colocou em discussão o Projeto de lei do 

Municipal n°008 de 28 de fevereiro de 2020 –“ Dispõe sobre 

autorização    legislativa para contratação excepcional, temporária e 

urgente para a ocupação dos cargos públicos de técnico de 

enfermagem, enfermeiro e motorista. Onde manifestou-se o 

vereador Marinei, solicitando vista do projeto, onde o senhor 

Presidente informou que o projeto não tem vista por estar em 

regime Extraordinário, disse que só estando em tramitação 

ordinária que dá essa opção, ao final foi posto em votação, sendo 

aprovado pelos vereadores presentes. Prosseguindo, colocou em 

discussão em primeiro turno o Projeto de lei Complementar 

n°002 de 05 de março de 2020 –“ Institui o Piso salarial municipal 

para os agentes comunitários de saúde e agente de controle de 

endemias, alterando os anexos da Lei Complementar n°007/2019, e 

lei Municipal n°304/05-forma que inicia e dá outras providencias”, 

sem manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado em 

primeiro turno o projeto pelos vereadores presentes. Prosseguindo, 

colocou em discussão em primeiro turno o Projeto de lei 

Complementar n°003 de 10 de março de 2020 “Institui o piso 

salarial municipal aos profissionais do magistério   público da 

educação básica do município de Itaoca alterando os anexos da lei 

complementar N°07/2019, Lei Municipal n°570/17 e lei Municipal 

n°304/05-na forma que indica e dá outras providencias correlatas, 

sendo aprovado em primeiro turno o projeto pelos vereadores 

presentes. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão, convocando os Sres. Vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a ser realizada em 25(vinte e cinco) de 
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março do ano de 2020, no horário regimental. Eu, Marinei Belemel 

de Morais, mandei lavrar a presente ata que vai devidamente 

assinada por mim 1° Secretário e pelo Sr. Presidente em 

16(dezesseis) de março de 2020. 

 

 

 

 
____________________                                     ________________ 

Rozenildo dos Santos                                      Marinei Belemel de Morais 
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