ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 22 DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE REALIZADA NO DIA 25
DE OUTUBRO DE 2018. Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil
e dezoito, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara
Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 15h30min, reuniu-se a Comissão
de Orçamento, Finanças e Contabilidade - COFC , presentes os membros Valmir
Dionizio, Presidente, Reinaldo Anacleto, Vice-Presidente, e André Gonçalves Gomes,
Secretário, para discutir e designar o relator do Projeto de Lei nº 169/2018. Foi
encaminhado a esta Comissão o Requerimento nº 03/2018 da Comissão de Gestores para
Reenquadramento Salarial 2018, anexado à ata. Em vista disso, o Presidente da COFC
convidou as diretoras de escolas municipais, membros da mencionada Comissão de
Gestores, para a presente reunião, com a finalidade de discutir o orçamento da Educação,
constante do Projeto de Lei nº 165/2018 (LOA). Segue anexa a lista das diretoras que
compareceram à reunião. Elas ressai taram que o reenquadramento salarial no magistério
municipal não poderá ser realizado se não houver previsão de verba na LOA. Foram
discutidos vários dispositivos do projeto da LOA 2019, bem como a possibilidade de
desvincular o quadro de servidores do magistério do quadro de servidores da
administração do município. Por fim, o Presidente convidou as participantes a
comparecerem à audiência pública a ser realizada no dia 30 de outubro de 2018, para
exporem suas sugestões. Encerrado o debate sobre o orçamento da Educação com as
diretoras de escolas, a reunião prosseguiu com a discussão do Projeto de Lei nº 169/2018,
que "dispõe sobre recolhimento e fixação de valores para depósito de resíduos de
construção civil ou entulhos, em áreas de propriedade do Município", cujo relator
designado foi o vereador Valmir. A Comissão deliberou reunir-se com os caçambeiros do
município para debater o projeto. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a
presente reunião às 17h10min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei
a presente que uma vez confv xe ' b~os da Comis.são, vai por eles assinada.
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REQUERIMENTO nº 03/2018.

DE: Comissão de Gestores para Reenquadramento Salarial 2018.
PARA: vereadores da Comissão permanente da COFC.
ASSUNTO: ciência e participação da COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS

E CONTABILIDADE - COFC.

Ilmo Srs:

Vimos, por meio deste, mui respeitosamente

solicitar

divulgação do

agendamento da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - COFC, para que
os membros da Comissão de Reenquadramento das carreiras próprias da gestão escolar,
do Magistério Público Municipal de Assis, acompanhe os estudos do orçamento da
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Educação, incluso no projeto de Lei nº 165/2018, LOA, que estima a receita e fixa a
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despesa do Município para o exercício de 2019. Visto que, tal solicitação se faz
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necessária mediante falta de detalhamento do orçamento da Educação, no projeto LOA,
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apresentados pela Secretaria Municipal da Educação.
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Aproveitamos o ensejo para agradecer pela costumeira atenção e ficamos no
aguardo da divulgação e autorização para participação.
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Cordialmente,
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A Comissão.

( membro representante da Comissão)
EIF. Nísia Mercadante. 9 q ç; .Q.G _o 5" ~ o
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Participantes da 19ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade - 25/ 10/2018
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