
ATA Nº. 24/2017 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

(5ª Reunião Ordinária)

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2017, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da
Câmara Municipal de Itapoá, às 08h22min, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças:
Geraldo  R.  Behlau  Weber(Presidente),  Ezequiel  de  Andrade(Vice-Presidente)  e  Thomaz
William  P.  Sohn(Membro).  Sob  a  presidência  do  seu  titular. PRESIDENTE,  coloca  em
discussão  a  Ata  nº  23/2017  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, 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.  Vereador  Stoklosa,  solicita  uma
proposta  de  emenda  para  Construção de  Praça  Esportiva  e  de Lazer  na localidade Itapoá
Centro ao lado da futura Sede da Policia Militar. PRESIDENTE, coloca em deliberação a
proposta  de  emenda  ao  anexo  III  do  Projeto  de  Lei  nº  17/2017,  a  qual  foi  acatada.
Vereador Stoklosa, solicita uma proposta de emenda para um convênio para construção da
sede  do  Pelotão  da  Polícia  Militar  de  Itapoá. PRESIDENTE, coloca  em  deliberação  a
proposta  de  emenda  ao  anexo  III  do  Projeto  de  Lei  nº  17/2017,  a  qual  foi  acatada.
Vereador Stoklosa, solicita uma proposta de emenda para um convênio para construção da
sede do Polícia Rodoviária Estadual na SC-416. 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  o  Projeto  Segundo  Tempo  padrão  e  paradesporto.  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  alteração  na
descrição da Ação n. 2155, para Incentivo à Prática de Lazer e Esporte nos bairros de Itapoá.
PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de
Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.  Vereador Stoklosa, solicita uma proposta de emenda
para  a  construção  e/ou  manutenção  dos  postos  guarda-vidas  do  município  de  Itapoá.
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 o
estudo de descaracterização do Rio Mendanha para viabilizar a construção de galeria pluvial.
PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de
Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.  Vereador Stoklosa, solicita uma proposta de emenda
para  manutenção e  reabertura  da  estrada  do  Braço  do Norte. PRESIDENTE,  coloca  em
deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi
acatada.  PRESIDENTE, solicita ao Servidor Francisco Xavier Soares, realiza a leitura da
reivindicação  para  desvinculação  da  Ação  2145  (Implantação  do  Programa  de  Defesa  do
Consumidor), que atualmente está vinculado ao Órgão 4, Unidade 1, Função 2, Subfunção 61,
Programa 17, e transferência dessa Ação para o Órgão 3, Unidade 1, Função 4, Subfunção 122,
Programa 2. PRESIDENTE, coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do
Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.  Vereador Caldeira propõe uma proposta de
emenda  a  Comissão  para  criação  de  Ação  denominada  regularização  da  Gleba  I  e  II
(Samambaial).  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 a criação de Ação de Atividades Complementares no contra-turno nas escolas,
no ensino fundamental. PRESIDENTE,  coloca em deliberação a proposta  de emenda ao
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anexo III  do Projeto de Lei  nº  17/2017,  a qual  foi  acatada.  PRESIDENTE,  solicita  ao
Servidor Francisco Xavier Soares, realiza a leitura da reivindicação para a criação de uma
Ação  para  estudo  sobre  a  criação  de  recifes  artificias,  e  a  viabilidade  do  impacto
socioeconômico e ambiental, para melhoria da pesca artesanal e do turismo náutico, e com a
participação ativa da classe pesqueira para acompanhar o estudo. PRESIDENTE, coloca em
deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi
acatada. PRESIDENTE, solicita ao Servidor Francisco Xavier Soares, realiza a leitura da
reivindicação para a criação de uma Ação para cadastrar as vias urbanas no google maps, para
servir  de  localização  aos  GPSs.  PRESIDENTE,  coloca  em  deliberação  a  proposta  de
emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a qual foi acatada.   Vereador Jonecir,
solicita  uma proposta  de emenda para a  criação de uma Ação para parceria  entre  o Poder
Público  e  a  Comunidade,  para  viabilizar  a  pavimentação  das  vias  urbanas  com  lajotas
sextavadas de concreto e implantação de anti-pó. PRESIDENTE,  coloca em deliberação a
proposta  de  emenda  ao  anexo  III  do  Projeto  de  Lei  nº  17/2017,  a  qual  foi  acatada.
Francisco  Xavier  Soares, solicita  uma  proposta  de  emenda  para  a  criação  de  Ação  para
construção  de  rampas  de  acesso  às  embarcações  dos  pescadores  artesanais  de  Itapoá.
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
a construção e reforma de trapiches na Baia da Babitonga e no Rio Sai Mirim. PRESIDENTE,
coloca em deliberação a proposta de emenda ao anexo III do Projeto de Lei nº 17/2017, a
qual foi acatada. Nada mais dispuseram, encerrando as reunião às 10h49min, 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, 23 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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