
ATA Nº. 45/2013            DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Aos sete  dias  do mês de outubro  de 2013, reuniram-se, no Plenário da Câmara
Municipal de Itapoá, às 20h30min, 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 Secretária que
proceda à leitura da Ata nº. 41/2013, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária que
proceda à leitura da Ata nº. 43/2013, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária que
proceda à leitura do  Projeto de Lei Complementar n°. 03/2013, que dispõe sobre a
taxa  de  prestação  de  serviços  ambientais.  Solicita  seja  oficiado  o  Secretário
Municipal  de  Meio  Ambiente,  convidando-o para  participar  da  próxima reunião das
Comissões,  afim de  manifestar-se  acerca  do  referido  projeto  de  lei  complementar.
Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei n°. 64/2013, que altera a
Lei  Municipal  nº.  331/2011,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  firmar
convênio  com  a  Associação  de  Proteção  e  Abrigo  dos  Animais  Carentes  São
Francisco de Assis. Solicita seja oficiado o Secretário Municipal de Meio Ambiente, o
Secretário Municipal de Saúde, bem como a Presidente da Associação em questão,
convidando-os  para  participarem  da  próxima  reunião  das  Comissões,  afim  de
manifestarem-se acerca do referido projeto de lei. Solicita à Secretária que proceda à
leitura do Projeto de Lei n°. 60/2013, que altera os anexos II e III, da Lei Municipal nº.
458/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itapoá para o período
de  2014  a  2017.  Após  as  discussões,  a  COF é  de  parecer  favorável  ao  PLE  nº.
60/2013. Retoma as discussões acerca do Projeto de Lei n°. 53/2013, que autoriza o
Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  especial  por  anulação  parcial  de
dotação. Tendo em vista o parecer favorável do Procurador da Casa à propositura da
Subemenda  Modificativa  nº.  01/2013  à  Emenda  Modificativa  nº.  01/2013,  não
restando dúvidas quanto à forma de propositura e tramitação da mesma, a COF é de
parecer  favorável  à  referida  Subemenda,  encaminhando-a  para  deliberação  em
Plenário.  Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei  nº.  67/2013,
que  denomina  nome de  rua:  “Estrada  Água  Branca”.  Após  o  parecer  favorável  do
Procurador  da Casa,  a COF é de parecer favorável  ao PLL nº.  67/2013.  Solicita à
Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 66/2013, que denomina “Rua
Battistella”.  Após  o  parecer  do  Procurador  da  Casa,  a  COF  propõe  emenda
modificativa ao referido projeto de lei, que ficará com a seguinte redação: “Art. 1° Fica
denominada  a  Rua  2850  como  “RUA  EMILIO  FIORENTINO  BATTISTELLA”,
circunscrita na localidade da Figueira do Pontal, com seu trajeto iniciando na Avenida
Beira  Mar  05  até  o  chamado  “Acesso  B-1”.  Tendo  em  vista  o  posicionamento
favorável do Vereador Thomaz, o qual é um dos proponentes do PLL nº. 66/2013, a
COF é de parecer favorável ao referido projeto, com uma emenda proposta. Solicita à
Secretária  que proceda à leitura  do Projeto de  Lei  n°.  71/2013,  que declara como
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utilidade pública a “Associação Espaço Shekinah” no município de Itapoá. Após as
discussões,  a  COF  é  de  parecer  favorável  ao  PLL  nº.  71/2013.  Nada mais
dispuseram, encerrando a reunião às 21h18min, 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,  07 de
outubro de 2013.
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