
ATA Nº. 22/2017 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

(3ª Reunião Ordinária)

Aos treze dias do mês de junho de 2017, reuniram-se, ordinariamente, no Plenário da Câmara
Municipal  de  Itapoá,  às  11h30min,  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:
Geraldo  R.  Behlau  Weber(Presidente),  Ezequiel  de  Andrade(Vice-Presidente)  e  Thomaz
William Palma Sohn(Membro). Sob a presidência do seu titular. PRESIDENTE, coloca em
discussão  a  Ata  nº  19/2017  da  2ª  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 do Projeto de Lei nº 25/2017, que  altera a Lei Municipal nº 446/2013,
que concede vale alimentação aos servidores públicos municipais , bem como seus anexos.
Presidente coloca em discussão o referido projeto com a participação do Vereador  José
Antonio Stoklosa, do Vereador Joarez Antonio Santin, do Procurador Jurídico da Casa Sr.
Francisco Xavier Soares e do Servidor Francisco Xavier Soares Filho. Presidente mantêm
suspensa  a  presente  reunião  às  12h01min.  Presidente  reabre  a  presente  reunião  às
12h08min, e reabre a discussão do referido projeto. Após as discussões. Presidente coloca
em  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  25/2017,  o  qual  foi  aprovado,  pela  Comissão  de
Orçamento e Finanças, com voto contrario do Vereador Thomaz.  PRESIDENTE, solicita
ao Servidor Francisco Xavier Soares Filho, que proceda à leitura da Ementa do Projeto de
Lei  nº  27/2017,  que  que  fixa  o  índice  de  revisão  geral  anual  das  remunerações  dos
servidores  públicos  do  município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências . Presidente
coloca em discussão o referido projeto com a participação do Servidor Francisco Xavier
Soares  Filho  e  do  Procurador  Jurídico  da  Casa  Sr.  Francisco  Xavier  Soares.  Após  as
discussões.  Presidente  coloca  em  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  27/2017,  o  qual  foi
aprovado,  pela  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  com o voto  contrario  do  Vereador
Thomaz. Nada mais dispuseram, encerrando as reunião às 12h37min, 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, 13 de junho de 2017.           
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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).
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