
1

Câmara Municipal de Domingos Martins
Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, n° 401 – Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000
Caixa Postal 47 – Telefax: (27)3268-1123 Telefones: (27) 3268-3143/3268-2396 

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br
e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

ATA DA 19ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às nove horas e dezessete minutos na Câmara
Municipal de Domingos Martins, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, Ivan Luiz Paganini, Rogério Luiz Krohling e Divino de Souza Fernandes, respectivamente: presidente,
secretário e relator. Estava presente ainda o procurador jurídico Émerson Endlich Araripe Melo. O Presidente
declarou aberta a reunião dando inicio a leitura do Projeto de Lei número cinquenta e sete de dois mil e
quatorze, de autoria da Mesa Diretora, que dispões sobre a cessão de uso do imóvel da Câmara. O projeto
foi retirado da pauta na sessão anterior, por isso voltou para comissão, onde os membros decidiram deixar
parado na comissão, para mais informações. Leitura do Projeto de Lei número cinquenta e quatro de dois
mil e quatorze,  de autoria do Poder Executivo,  que autoriza a  devolução de área que foi doada para o
Município. O Prefeito municipal, pediu para fazer a retirada do projeto. Leitura da Mensagem de Veto trinta
e três referente ao Projeto de Lei número quarenta e oito de dois mil e quatorze, de autoria do Vereador
Ivan Luiz Paganini,  que cria área de expansão urbana na localidade do Galo, Distrito da Sede tendo por
finalidade a  sua urbanização.  Após leitura o Vereador  Ivan devolve o Pedido de vistas feito  na reunião
anterior,  sendo  assim os  membros  proferiram voto  pelo  acolhimento  do  Veto,  pois tendo  em vista  que
alterações no Plano Diretor Municipal, - PDM, devem ser precedidas de Audiência Pública e deliberação do
Conselho do PDM. Leitura do Projeto de Resolução número onze de dois mil e quatorze,  de autoria da
Mesa Diretora,  que revoga o artigo oitavo e seu parágrafo único e acrescenta o artigo oitavo-a a resolução
número trinta e cinco do ano de dois mil e nove. Após análise os membros proferiram voto favorável pela
aprovação do projeto, sendo ele legal e constitucional, tendo por objetivo apenas melhorar a interpretação do
projeto que versa sobre o estágio no âmbito desta Casa, determinando que os estagiários podem desempenhar
suas funções por um período máximo de dois anos. Leitura do Projeto de Resolução número dez de dois
mil e quatorze,  de autoria da Mesa Diretora,  que altera a redação do artigo vinte e dois do Regimento
Interno. Após análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação da matéria, sendo ela  legal e
constitucional, pois, tem por objetivo permitir que os membros da Mesa Diretora possam ser reeleitos para o
mesmo cargos que anteriormente ocupavam, assim, como o Presidente da Casa.  Leitura do Projeto de Lei
número cinquenta e oito de dois mil e quatorze, de autoria do vereador Divino de Souza Fernandes, que
fica instituído, no município de Domingos Martins, o mês municipal da música e da cultura, a ser realizado,
anualmente, no mês de julho. Após análise do projeto os membros proferiram voto favorável pela aprovação
da matéria, sendo o projeto legal e constitucional, pois o parlamentar tem competência para legislar sobre
datas que compõem o calendário oficial do município. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número
onze  de  dois  mil  e  quatorze,  de  autoria  da  Mesa  Diretora,  que  institui  o  Título  de  Honra  ao  Mérito
Empresarial Ilmar Kiefer. Após análise os membros proferiram voto contrário a aprovação do projeto, pois
muito embora o projeto tenha uma nobre relevância, verifico que o homenageado que dá o nome ao Diploma
é cidadão vivo, fato vedado pelo nosso ordenamento jurídico que somente confere tal tipo de homenagem a
pessoas que já faleceram.O entendimento dos Tribunais é que as  homenagens a pessoas vivas através de
denominação  de  bens  públicos  e  outras  honrarias  advindas  do  Poder  Público,  fere  o  princípio  da
impessoalidade. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número doze de dois mil e quatorze, de autoria
da Mesa Diretora, que institui o Título de Honra ao Mérito Dignidade Profissional José Targueta Sobrinho e
Rita de Cássia Noya Maciel Simões.  Após análise os membros proferiram voto contrário a aprovação do
projeto, pois muito embora o projeto tenha uma nobre relevância, verifico que um dos homenageados que
dão o nome ao Diploma é cidadão vivo, fato vedado pelo nosso ordenamento jurídico que somente confere
tal tipo de  homenagem a pessoas que já faleceram.  O entendimento dos Tribunais é que as  homenagens a
pessoas vivas através de denominação de bens públicos e outras honrarias advindas do Poder Público, fere o
princípio da impessoalidade.  Leitura do  Projeto de Decreto Legislativo número quinze  de dois mil e
quatorze, de autoria dos Vereadores Gilmar Canal, Leandro Agustinho Thomes e Francisco Sutil Braga, que
concede o Título de Cidadão Martinense ao  Angelino Zagger. Após análise os membros proferiram voto
favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor
do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do
Título de Cidadão Martinense. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número dezesseis  de dois mil e
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 quatorze,  de autoria  do vereador Francisco Sutil Braga, que concede o Título de Cidadão Martinense ao
Vandoval da Silva Tonn. Após análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto,
pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins,
fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do Título de Cidadão Martinense. Leitura
do  Projeto de Decreto Legislativo número dezessete  de dois mil e quatorze,  de autoria da Vereadora
Sandra Christina Neitzke Christ, que concede o Título de Cidadão Martinense a Juliano Giestas Stein. Após
análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou
relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da
homenagem,  através  da  concessão  do  Título  de  Cidadão  Martinense.  Leitura  do  Projeto  de  Decreto
Legislativo número dezoito  de dois mil e quatorze,  de autoria  do Vereador Sandra Christina Neitzke
Christ, que concede o Título de Cidadão Martinense a Regina Holz Kunsendorff. Após análise os membros
proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto,  pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços
prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem, através
da  concessão  do  Título  de  Cidadão  Martinense.  Leitura  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo  número
dezenove de dois mil e quatorze,  de autoria  do vereador Ivan Luiz Paganini,  que concede o Título de
Cidadão Martinense ao  José Luiz Neves Sudré. Após análise os membros proferiram voto favorável pela
aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município
de  Domingos  Martins,  fazendo  jus  ao  recebimento  da  homenagem,  através  da  concessão  do  Título  de
Cidadão Martinense. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número vinte  de dois mil e quatorze, de
autoria dos Vereadores Rogério Luiz Krohling e Osmar José de Oliveira, que concede o Título de Cidadão
Martinense ao Carlos Agostinho Kunsch. Após análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação
do  Decreto,  pois a pessoa indicada  prestou  relevantes  serviços  prestados em  favor  do  Município  de
Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do Título de Cidadão
Martinense.  Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número vinte e um e de dois mil e quatorze,  de
autoria dos Vereadores Rogério Luiz Krohling e Osmar José de Oliveira, que concede o Título de Cidadão
Martinense  ao  Isson Feu Pereira  Pinto  Filho.  Após  análise  os  membros  proferiram voto  favorável  pela
aprovação do Decreto, pois a  pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município
de  Domingos  Martins,  fazendo  jus  ao  recebimento  da  homenagem,  através  da  concessão  do  Título  de
Cidadão  Martinense.  Leitura  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo  número  vinte  e  dois  de  dois  mil  e
quatorze, de autoria do vereador Emerson Solanger Monhol, que concede o Título de Cidadão Martinense ao
Enio Bergoli da Costa. Após análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a
pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo
jus  ao  recebimento  da  homenagem,  através  da  concessão  do Título  de  Cidadão  Martinense.  Leitura  do
Projeto de Decreto Legislativo número vinte  e  três de dois mil e quatorze,  de autoria  do vereador
Emerson Solanger Monhol, que concede o Título de Cidadão Martinense ao Givaldo Vieira. Após análise os
membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a  pessoa indicada prestou relevantes
serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem,
através da concessão do Título de Cidadão Martinense.  Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número
vinte e quatro de dois mil e quatorze, de autoria do  vereador Júlio Maria Christ, que concede o Título de
Cidadão  Martinense  ao  Gésio  Luiz  Ferreira.  Após  análise  os  membros  proferiram voto  favorável  pela
aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município
de  Domingos  Martins,  fazendo  jus  ao  recebimento  da  homenagem,  através  da  concessão  do  Título  de
Cidadão Martinense.  Leitura do  Projeto de Decreto Legislativo número vinte  e  cinco de dois mil e
quatorze,  de autoria  do vereador Rogério Luiz Krohling, que concede o Título de Cidadão Martinense ao
Américo  Luiz  Pereira  da  Silva.  Após  análise  os  membros  proferiram voto favorável  pela  aprovação do
Decreto, pois a  pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos
Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do Título de Cidadão Martinense.
Leitura do  Projeto de Decreto Legislativo número vinte  e  seis de dois mil e quatorze,  de autoria  do
vereador  Leandro  Agustinho  Thomes  e  Gilmar  Canal,  que  concede o  Título  de  Cidadão  Martinense  ao
Senhor Lindomar Christ. Após análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto,
pois a  pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins,
fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do Título de Cidadão Martinense. Leitura
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 do Projeto de Decreto Legislativo número vinte  e  sete de dois mil e quatorze, de autoria do  Vereador
Divino de Souza Fernandes, que concede o Título de Cidadão Martinense ao Senhor  Adelaide Crystêllo
Madeira.  Após  análise  os  membros  proferiram  voto  favorável  pela  aprovação  do  Decreto,  pois a
pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo
jus  ao  recebimento  da  homenagem,  através  da  concessão  do Título  de  Cidadão  Martinense. Leitura  do
Projeto de Decreto Legislativo número vinte  e  oito de dois mil e quatorze,  de autoria  do vereador
Divino de Souza Fernandes, que concede o Título de Cidadão Martinense ao Senhor  Evaldo Texeira. Após
análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou
relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da
homenagem,  através  da  concessão  do  Título  de  Cidadão  Martinense.  Leitura  do  Projeto  de  Decreto
Legislativo número vinte  e  nove de dois mil e quatorze, de autoria do  Vereador Júlio Maria dos Santos,
que concede o Título de Cidadão Martinense ao Senhor  Vicente de Paulo Ramatis Lima. Após análise os
membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes
serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem,
através da concessão do Título de Cidadão Martinense. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número
trinta de dois mil e quatorze,  de autoria  d  o vereador Júlio Maria dos Santos, que concede o Título de
Cidadão  Martinense  ao  Senhor  Kátia  Maria  Bobbio  Lima.  Após  análise  os  membros  proferiram  voto
favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor
do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do
Título de Cidadão Martinense. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número trinta e seis de dois mil
e quatorze,  de autoria  do  vereador Nelson Luis Mayer, que concede o Título de Cidadão Martinense ao
Senhor Henrique Ângelo Denicoli. Após análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do
Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos
Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem, através da concessão do Título de Cidadão Martinense.
Leitura do  Projeto de Decreto Legislativo número trinta e sete de dois mil e quatorze,  de autoria  do
Vereador Nelson Luis Mayer, que concede o Título de Cidadão Martinense ao Senhor Romildo Alves de
Oliveira.  Após  análise  os  membros  proferiram  voto  favorável  pela  aprovação  do  Decreto,  pois a
pessoa indicada prestou relevantes serviços prestados em favor do Município de Domingos Martins, fazendo
jus  ao  recebimento  da  homenagem,  através  da  concessão  do Título  de  Cidadão  Martinense.  Leitura  do
Projeto de Decreto Legislativo número trinta e  oito de dois  mil  e  quatorze,  de autoria  do Vereador
Leandro Agustinho Thomes, que concede o Título de Honra ao Mérito ao Senhor Ademiro Dettmann. Após
análise os membros proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou
relevantes  serviços  em  favor  do  desenvolvimento  do  Município  de  Domingos  Martins,  fazendo  jus  ao
recebimento da homenagem, através da concessão do Título de Honra ao Mérito.  Leitura do  Projeto de
Decreto Legislativo número trinta e nove de dois mil e quatorze, de autoria do Vereador Darcy Raasch,
que  concede o  Título  de Honra  ao Mérito ao  Senhor Sílvio  Rogério  Martins.  Após análise  os  membros
proferiram voto favorável pela aprovação do Decreto, pois a pessoa indicada prestou relevantes serviços em
favor do desenvolvimento do Município de Domingos Martins, fazendo jus ao recebimento da homenagem,
através da concessão do Título de Honra ao Mérito. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião
às nove dez e cinquenta e sete 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.

     IVAN LUIZ PAGANINI                                                                ROGÉRIO LUIZ KRHOLING
        Presidente                                                                                               Secretário                                       

   DIVINO DE SOUZA FERNANDES                                         EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO    
               Relator                                                                                                       Jurídico 
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