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ATA  DA  14ª  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E  ORÇAMENTO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 22 DE AGOSTO DE 2014.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às nove horas na Câmara Municipal de
Domingos Martins, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento,  Leandro Agustinho
Thomes e Nelson Luis Mayer, respectivamente: presidente e secretário. 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 cinquenta e cinco mil e quatorze, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
a alteração do quantitativo de cargos e remunerações dos Diretores Escolares. Após análise os membros
proferiram voto favorável pela aprovação do projeto, sendo que o  município possui recursos financeiros e
orçamentários  para  suprir  as  despesas  que serão advindas  com a implementação do Projeto,  inexistindo,
portanto, qualquer ofensa as normas pertinentes a contabilidade pública. Leitura do Projeto de Lei número
quarenta e sete de dois mil e quatorze,  de autoria do vereador Divino de Souza Fernandes, que dispõe
sobre a proibição de obstrução de calçadas no município de Domingos Martins e dá outras providências.
Após análise a comissão permaneceu com voto contrário tanto ao projeto quanto a Emenda apresentada, pois
o  projeto  que  versa  sobre  a  utilização  das  calçadas, já  foi  integralmente definida  e  regulamentada pelo
Código de Postura do Município. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião às nove 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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