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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCAS, DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 12ª LEGISLATURA, EM 03 DE MARÇO DE 2016.

Aos três dias do mês de março de dois mil e dezesseis, realizou-se a quinta reunião da Comissão de
Orçamento e Finanças (COF) da 4º Sessão Legislativa, da 12ª Legislatura nas dependências da sala
de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Igrejinha.
Constatada a presença dos vereadores titulares – Presidente: Vereador Neimar Luiz Parreira, e
Secretário Vereador Josué da Rosa Franscischetti; dos demais presentes vereadores Sarafago Pinto
Neri, Guto Scherer e Sérgio Trombetta; assessor jurídico Gilberto Schlling, dos assessores de
bancada Valter Ribeiro (PT) e Mônia Ghesla (PP) que secretaria os trabalhos desta comissão, deu-se
início aos trabalhos. Antes da análise dos projetos de lei, o presidente Vereador Neimar Luiz
Parreira aceitou o requerimento verbal de renúncia do Secretário desta comissão, Vereador Josué da
Rosa Franscischetti. Conforme o regimento Art.63 – A, § 1º, o presidente Vereador Neimar Luiz
Parreira nomeou o Vereador Sérgio Trombetta para assumir os trabalhos de secretário a partir desta
data. O presidente Vereador Neimar Luiz Parreira também informou que o Vereador Argeu de Leão
voltou de sua licença e assumiria os trabalhos no dia de hoje, por este motivo, foi constatada a
ausência do nobre edil. Após essas modificações deu-se início a análise dos projetos de lei do
Executivo: Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 011/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a
pagar parcela de complemento salarial para atingir o piso nacional da categoria.”, e Projeto de
Lei do Executivo Municipal n° 012/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
pecuniários aos médicos participantes do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NA ÁREA
DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO,
com o objetivo de assegurar moradia, alimentação e auxílio bolsa”.
Após a leitura na íntegra dos projetos enviados pelo Executivo, os vereadores analisaram as matérias
justificando que os projetos apresentam regularidade e desta forma foram enviados a Comissão de
Constituição de Justiça, para análise e parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e a presente ata, que após lida e aprovada, segue
assinada pelos vereadores.
Presidente: Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA
Relator: Vereador ARGEU DE LEÃO
Secretário: Vereador SÉRGIO TROMBETTA

“Doe vida: doe sangue, doe órgãos.”

