
ATA Nº. 34/2013            DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Aos vinte e  seis  do mês de agosto  de 2013, reuniram-se, no Plenário da Câmara
Municipal de Itapoá, às 20h38min, 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  da Ata  nº.  32/2013,  a  qual  foi  aprovada.  Reinicia  as
discussões acerca da LDO (Projeto de Lei n°. 51/2013, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária para 2014, e dá outras providências). Solicita
seja oficiado o Poder  Executivo sobre as as manifestações ocorridas na audiência
pública realizada no Poder Legislativo acerca das especificações e detalhamento dos
programas de despesas contidos na lei orçamentária. Após as discussões, a COF é
de parecer favorável ao PLE nº. 51/2013. Solicita à Vereadora Márcia que proceda à
leitura  do  Projeto  de Lei  n°.  56/2013,  que altera  a Lei  Municipal  nº  444/2013,  que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por operação
de crédito. Após as discussões, a COF é de parecer favorável ao PLE nº. 56/2013.
Solicita à Vereadora Márcia que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 57/2013, que
autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a cessão de bens imóveis ao Estado
de  Santa  Catarina  através  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação.  Após  as
discussões,  a  COF  é  de  parecer  favorável  ao  PLE  nº.  57/2013.  Nada mais
dispuseram, encerrando a reunião às 21h04min, 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,  26 de
agosto de 2013.
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