
ATA Nº. 20/2018 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(x) COF      

Aos dez dias do mês de maio de 2018, reuniram-se na Sala de Reuniões da Câmara Municipal
de Itapoá, às 10h13min, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças: Geraldo Rene B.
Weber(Presidente),  Ezequiel  de  Andrade(Membro)  e  José  Maria  Caldeira(Membro),  sob  a
presidência do Vereador Geraldo Rene B. Weber. PRESIDENTE, sendo a primeira reunião
extraordinária do exercício de 2018. O PRESIDENTE, anuncia a presença dos membros
Ezequiel de Andrade, José Mara Caldeira e Geraldo Weber e comunica a pauta nº16/2018
pela  qual  a  Comissão  foi  convocada  para  analisar  o  processo  nº  PCP 17/00216373,  do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com o parecer prévio do referido
Tribunal  das  Contas  do  Município  de  Itapoá/SC  reativas  ao  Exercício  de  2018  sob  a
gestão  do  Prefeito  Sérgio  Ferreira  de  Aguiar.  O  PRESIDENTE,  com  a  anuência  do
Vereador  Ezequiel  de Andrade  o  nomeia  como Relator  especificamente  para  análise  do
processo das referidas contas.  PRESIDENTE, informa que foi solicitado e o Presidente
da Casa,  o qual acatou a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos relativos à
análise  das  contas  devido  ao  grande  número  de  projetos  a  serem  analisados.
PRESIDENTE, informa que o processo já foi previamente analisado e que foi solicitado
à servidora Maria Inês V. Yalçinkaya que exerce a função de Controle Interno no Poder
Legislativo, para ajudar nas análises dos apontamentos do Tribunal de Contas, sendo que
os pontos verificados serão comunicados ao Poder Executivo para tomar as providências
necessárias.  PRESIDENTE, solicita à servidora Mari para fazer um breve relato do que
foi  apontado.  Maria  Inês  V.  Yalçinkaya  comenta  que  o  parecer  prévio  do  Tribunal  de
Contas  opinou  pela  aprovação  das  contas,  não  fazendo  apontamentos  de  ordem grave,
destacando que o município cumpriu com os limites legais e constitucionais de gastos com
pessoal do Executivo e do Legislativo e do total dos gastos de Legislativo, bem como dos
mínimos  com  educação,  a  saúde,  bem  como   as  regulamentações  do  FUNDEB,  tendo
ficado consignado a solicitação ao Prefeito  acerca das  providências que foram tomadas
para  sanar  os  apontamentos  com  o  défict no  cálculo  atuarial  do  Regime  Próprio  de
Previdência  (IPESI),  como  também,  sobre  o  parecer  do  Conselho  Municipal  de
Alimentação que não foi apresentado e outros pontos que serão ainda analisados com mais
profundidade.   PRESIDENTE,  marca  então  pra  o  dia  dezessete  de  maio  de  2018,  a
próxima  reunião  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  para  concluir  os  trabalhos  e
solicita  que  convoque  o  Secretário  da  Fazenda  Carlito  Joaquim  Custódio  Júnior  para
esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às 10h28min, 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, 10 de maio de 2018.                                         
                                                      
                                 COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

                                                                                                            
  Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade           José Maria Caldeira           
                 Presidente                               Vice-Presidente                           Membro      
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