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ATA DA 12ª  REUNIÃO  DA COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO,  JUSTIÇA E  REDAÇÃO  FINAL,
FINANÇAS E ORÇAMENTO E CULTURA, TURISMO E DESPORTO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE DOMINGOS MARTINS, EM 27 DE MAIO DE 2014.

Aos vinte e sete do mês de maio de dois mil e quatorze, às quinze horas na Câmara Municipal de Domingos Martins,
reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Ivan Luiz Paganini e Rogério Luiz
Krohling,  Finanças  e  Orçamento  Leandro  Agustinho  Thomes,  Cultura,  Turismo  E  Desporto,  Júlio  Maria  Christ,
Emerson Solanger Monhol e Ivan Luiz Paganini,  respectivamente: presidente e secretário e relator. Estava presente
ainda o procurador jurídico Emerson Endlich Araripe Melo. O Presidente declarou aberta a reunião dando inicio a
leitura do Projeto de Lei número trinta e dois de dois mil e quatorze,  de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de dois mil e quinze e dá outras
providências.A comissão de Finanças e Orçamento continua com o Pedido de Vistas para melhor análise. Projeto de
Lei número trinta e  quatro de dois mil e quatorze, de autoria do  Poder executivo, que dispõe sobre autorização de
firmar  convênio  com a  Associação  Cultural  Recreativa  e  Social  Flores  da  Terra.   Após  leitura  os  membros  das
comissões decidiram buscar mais informações do projeto, portanto ficará no aguardo. Projeto de Lei número trinta e
cinco de dois mil e quatorze, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização de firmar convênio com a
Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos e dá outras providências. Após leitura os membros das comissões
decidiram buscar mais informações do projeto, portanto ficará no aguardo. Projeto de Lei número trinta e seis de
dois mil e quatorze, de autoria do vereador Ivan Luiz Paganini, que denomina de Rua Elberto Carlos Kautsky a rua
que faz ligação com a Rua Flor de Maio, no bairro Jardim Campestre, até as residências da Família Kautsky, na sede do
município.Após análise, não havendo ilegalidade nem inconstitucionalidade os  membros proferiram voto favorável
pela aprovação da matéria. No que tange ao homenageado não há dúvidas de que o mesmo foi um cidadão merecedor
da honraria em razão de seu comportamento exemplar ao longo de sua vida. Projeto de Lei número trinta e sete de
dois mil e quatorze,  de autoria do vereador Ivan Luiz Paganini, que institui o dia do Orquidófilo. Após análise os
membros proferiram voto favorável  pela aprovação do projeto,não havendo ilegalidade nem inconstitucionalidade,
sendo que o município de Domingos Martins é conhecido nacionalmente e internacionalmente como um dos maiores
expoentes no estudo das orquídeas, fato iniciado pelo senhor Roberto Carlos Kautsky. Diante de tais fatos entendo ser
de interesse público a criação do dia municipal do orquidófilo.  Projeto de Lei número trinta e oito de dois mil e
quatorze, de autoria do vereador Divino de Souza Fernandes, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais
inacabadas. Após análise os membros decidem aguardar o Vereador Divino para melhores esclarecimentos. Projeto de
Lei número quarenta e dois de dois mil e quatorze,  de autoria  do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização
para que o Município possa repassar recursos financeiros oriundos da Secretaria do Estado da Saúde do Espírito Santo
- SESA à FHASDOMAR e dá outras providências. Após análise os membros das comissões proferiram voto favorável
pela aprovação do projeto, não havendo  ilegalidade ou inconstitucionalidade no repasse de recursos financeiros às
Fundações sem fins lucrativos através de subvenções sociais. No valor de trezentos e cinquenta mil reais (350.00,00).
Com esse repasse dos valores advindos do Estado o Hospital poderá ampliar o acesso de serviços especializados em
consultas  e  cirurgias,  nas  seguintes  especialidades:  vascular, otorrinolaringologia  e  ortopedia,  bem  como  apoio
diagnóstico em tomografia  e  ultrassonografia à população da região serrana.  Não havendo mais  nada a tratar  foi
encerrada a reunião  às dezesseis horas e dez minutos, do que para constar,  eu Monique Silva de Lima, servidora
autorizada para secretariar os trabalhos desta comissão, lavrei a presente Ata que vai devidamente assinada por todos os
membros aqui reunidos, após lida e achada conforme.
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