
ATA Nº. 23/2017 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

(4ª Reunião Ordinária)

Aos vinte dias do mês de junho de 2017, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da Câmara
Municipal  de  Itapoá,  às  08h28min,  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:
Geraldo  R.  Behlau  Weber(Presidente)  e  Ezequiel  de  Andrade(Vice-Presidente).  Sob  a
presidência  do seu titular. PRESIDENTE,  coloca  em discussão  a  Ata  nº  19/2017  da  3ª
Reunião  Ordinária.  Não  tendo  quem  queira  discutir.  Presidente  coloca  em  votação  a
referida Ata, a qual foi aprovada pelos Membros da Comissão.  PRESIDENTE, coloca em
discussão e votação o horário das reuniões ordinárias da Comissão de Orçamento e Finanças
para que sejam realizadas todas terça-feira as 8h30min. A qual foi aprovada com ausência do
Vereador Thomaz. PRESIDENTE, solicita ao Servidor Francisco Xavier Soares Filho, que
proceda  à  leitura  das  propostas  realizadas  por  munícipes,  servidores  e  vereadores  na
Audiência  Publica.  Servidor  Francisco  Xavier  Soares,  realiza  a  leitura  da  solicitação
realizada para que fique detalhada a extensão de rede e iluminação pública no Bairro São
José.  Após a leitura e discussões.  PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de
emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.  Servidor Francisco
Xavier Soares Filho, realiza a leitura da reivindicações para que seja oficiado a Secretária
de Meio Ambiente, solicitando informações se é repassado verbas federais ao município
referente aos resíduos. Os membros da Comissão propõe uma emenda sobre a reciclagem e
destinação de resíduos urbanos, e aquisição de maquinários, vinculado a Secretaria de Meio
Ambiente.  PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do
Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada. Servidor Francisco Xavier Soares, realiza a
leitura  da  reivindicação para  que  seja  realizada  a  pavimentação asfáltica  na  Rua Valter
Crisanto. A qual não foi acatada pelos membros da Comissão. Servidor Francisco Xavier
Soares, realiza a leitura da reivindicação para a implantação de uma ponte na Rua 2020,
sobre o Rio Gracioso  .  PRESIDENTE,  coloca em deliberação a  proposta  de emenda ao
anexo  III  do  Projeto  de  Lei  nº  17/2017,  a  qual  foi  acatada.  Senhor  Marcos  Antônio
Fontana,  Diretor  de  Esporte, solicita  a  criação  de  uma  nova  ação  para  que  conste  a
implantação de política pública para incentivar o esporte de rendimento, especialmente entre 6 e
17 anos de idade.  PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo
III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.  Servidor Francisco Xavier Soares,
realiza a leitura da reivindicação para abrir uma ação para construção da cobertura de quadra
de  esporte  no  bairro  samambaial.  PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  proposta  de
emenda ao anexo III  do Projeto de Lei nº  17/2017, a qual  foi acatada.  Vereador  Joarez
propõe uma proposta de emenda a Comissão para que seja   criada uma Ação para Evento
Esportivo  de  natação  -  travessia  da  Baia  da  Babitonga.  PRESIDENTE,  coloca  em
deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi
acatada.  Servidor Francisco Xavier Soares, realiza a leitura da reivindicação para abrir
uma ação para  o incentivo à pratica esportiva aos paradesportistas, inclusive aos cegos e cegos
de baixa visão.  PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III
do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.  Vereador Joarez, solicita uma proposta de
emenda para alteração na descrição da Ação n. 2032, para incentivo à Prática de Atividades
Físicas, inclusive na comunidade dos Verdes Mares, PRESIDENTE, coloca em deliberação a
proposta  de  emenda  ao  anexo  III  do  Projeto  de  Lei  nº  17/2017,  a  qual  foi  acatada.
Vereador  Ezequiel, solicita uma proposta de emenda para alteração na descrição da Ação n.
1012, para Desapropriação de Imóvel, inclusive na Barra do Saí. PRESIDENTE, coloca em
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deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi
acatada. Vereador  Thomaz, solicita uma proposta de emenda para alteração no valor da Ação
nº 1013. PRESIDENTE,  coloca  em deliberação a  proposta  de  emenda ao  anexo III  do
Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada. Vereador  Thomaz, solicita uma proposta de
emenda para alteração na descrição da Ação n. 1010, para constar: Construção, Ampliação e
Adequação de Estruturas Esportivas,  inclusive no campo de futebol do Balneário Rosa dos
Ventos. PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  proposta  de  emenda  ao  anexo  III  do
Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada. Vereador  Caldeira, solicita uma proposta de
emenda para alteração na descrição da Ação n. 1009, para constar: Construção e Revitalização
de Praças Esportivas e de Lazer, inclusive da praça no samambaial, ao lado do posto de Saúde
da Família. PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do
Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada. Vereador  Caldeira, solicita uma proposta de
emenda  para  alteração  na  descrição  da  Ação  n.  2030,  para  constar:  Manutenção  do
Departamento de Esporte, inclusive para aquisição de carro e micro-ônibus.  PRESIDENTE,
coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a
qual foi acatada. Vereador Geraldo, solicita uma de emenda para  criação de uma Ação, para
construção  de  Pavilhão  Multiuso. PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  proposta  de
emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada. Vereador  Geraldo,
solicita  uma  proposta  de  emenda  para  criação  de  uma  Ação  para  construção  do  Mercado
Municipal  nas  localidades  da  Barra  do  Sai,  Itapema  do  Norte  e  Figueira  do  Pontal.
PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de
Lei nº 17/2017, a qual foi acatada. Vereador Geraldo, solicita uma proposta de emenda para
criação de uma Ação para o estudo e construção do molhe de pedra na Barra do Sai, com o
favorecimento ao turismo náutico e  aos pescadores  artesanais.  PRESIDENTE,  coloca  em
deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi
acatada.  PRESIDENTE, salienta  que  devido  o  adiantar  da  hora  e  não  acabaram  as
reivindicações  realizadas  na  audiência  pública  na  próxima  quinta-feira  após  a  reunião
extraordinária os membros irão se reunir novamente para dar continuidade dos trabalhos .
Nada mais dispuseram, encerrando as reunião às 12h15min, da qual foi lavrada a ata que
depois  de  lida  e  achada  conforme  vai  assinada  por  mim,  Rafael  Eduardo  de  Oliveira,
Diretor Legislativo e secretário designado para o ato, e demais vereadores. Itapoá, 20 de
junho de 2017.           
     
                               COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

 Geraldo R. Behlau Weber               Ezequiel de Andrade               Thomaz W. Palma Sohn 
         Presidente                                  Vice-Presidente                                   Membro

 [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente]                   [assinado digitalmente]

 
Rafael Eduardo de Oliveira

Diretor Legislativo
                                                          [assinado digitalmente] 

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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