
ATA Nº. 01/2019 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Aos treze dias do mês de junho de 2019, reuniram-se, extraordinariamente, na sala de reuniões
da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  às  10h15min,  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e
Finanças: Osni Ocker (Presidente), José Maria Caldeira (Vice-Presidente) e André Vinicius
Araujo  (Membro),  sob  a  presidência  do  Vereador  Osni  Ocker.  PRESIDENTE coloca em
discussão a Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2017, encaminhada a esta Casa
de Leis por meio de relatório do Tribunal de Contas do Estado. Após as discussões, considerando
o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas que recomendou a aprovação das contas
do  Prefeito  relativas  ao  ano  de  2017,  a  Comissão de  Orçamento  e  Finanças  é  de parecer
favorável pela confecção do Projeto de Decreto referente à aprovação das contas. Salienta-se
que,  sobre  as  recomendações  ao  Prefeito  Municipal,  contidas  no  citado  documento,  a
Comissão levará as mesmas ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo. Não tendo mais
nada a tratar, encerrou a reunião às 10h58min, 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,  13  de
junho de 2019.                                                                              
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