
ATA Nº. 26/13            DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Aos quinze do mês de julho de 2013, reuniram-se, no Plenário da Câmara Municipal
de Itapoá, às 20h18min, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Carlito
Joaquim Custódio Junior (Presidente), Márcia Regina Eggert Soares
(Vice-Presidente) e Ernesto  Policarpo  de  Aquino (Membro), sob a presidência do
Vereador Carlito Joaquim Custódio Junior. PRESIDENTE solicita à Vereadora Márcia
que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 47/2013, que autoriza o Poder Executivo
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação. Após
as  discussões,  a  COF  é  de  parecer  favorável  ao  PLE  nº.  47/2013.  Solicita  à
Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 48/2013, que autoriza o
Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação parcial de
dotação. Após, requer seja oficiado o Poder Executivo, solicitando o demonstrativo do
saldo  inicial  e  do  saldo  atual  das  rubricas  562,  103,  108  e  109,  bem  como  seja
informada, com a devida justificativa, se as ações previstas nas rubricas acima não
serão mais  executadas.  Sobresta  a  discussão do referido  projeto  de  lei.  Solicita  à
Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 49/2013, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação  parcial  de
dotação. Após, requer seja oficiado o Poder Executivo, solicitando o demonstrativo do
saldo inicial e do saldo atual das rubricas 521, 522, 260, 100, 101 e 102, bem como
seja informada, com a devida justificativa, se as ações previstas nas rubricas acima
não serão mais executadas. Sobresta a discussão do referido projeto de lei.  Nada
mais dispuseram, encerrando a reunião às 20h48min, da qual foi lavrada a ata que
depois  de  lida  e  achada  conforme  vai  assinada  por  mim,  Patrícia  Carneiro  Braz,
Diretora Legislativa e secretária designada para o ato, e demais vereadores. Itapoá,
15 de julho de 2013.
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