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ATA DA 21ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E DE LEGISLAÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 19 DE
DEZEMBRO DE 2014.

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta e nove 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, Comissão de Finanças e Orçamento,
Leandro Agustinho Thomes, Nelson Luis Mayer e Osmar José de Oliveira, respectivamente: presidente, secretário
e relator. Estava presente ainda os vereadores Julio Maria Christ e Emerson Solanger Monhol e o advogado desta
casa Emerson Endlich Araripe Melo. Iniciaram a reunião para discutindo sobre o Projeto de Lei número noventa
e sete de dois mil e quatorze, de autoria do Poder Executivo, autoriza a concessão de abono natalino especial aos
servidores  públicos  de  Domingos  Martins.  Após  análise  os  membros  decidiram  convocar  o  presidente  do
Sindicato  dos  trabalhadores,o  senhor  Eduardo Schwambach,  para  dar  mais  explicações,  onde os  membros  o
perguntaram qual foi o fundamento pelo qual o Executivo estabeleceu os valores do abono, onde o Eduardo
explicou que convocou formalmente uma assembleia com todos os filiados do sindicato, onde cinquenta e três
pessoas compareceram, ou seja dez por cento dos filiados, e que decidiram aprovar esse valor do abono para o
salário base. Sendo assim os membros proferiram voto favorável pela aprovação do projeto. O presidente do
sindicato se retirou da reunião e os membros prosseguiram com  a Leitura do Projeto de Lei número noventa e
oito de dois mil e quatorze, de autoria da Mesa Diretora, que institui abono pecuniário aos servidores do poder
legislativo. Após leitura o vereador Osmar disse que só iria liberar o projeto se ele tivesse em mãos a folha de
pagamento do ano corrente dos funcionários  desta casa,  onde foi concedido pelo servidor Agner,  logo após
liberado pelo vereador e assim todos aprovaram por unanimidade o devido projeto de lei. Leitura do Projeto de
Lei número noventa e nove de dois mil e quatorze, de autoria da Mesa Diretora, que revoga a Lei Municipal
número dois  mil  quinhentos e noventa e oito,  de dezeste de março de dois  mil  e  quatorze.  Após análise os
membros visaram que o projeto é de suma importância, já que foi verificado que a referida Lei a ser revogada,
tinha como objeto a devolução de recursos financeiros ao município, perdeu o seu objeto, pois, os recursos não
foram transferidos na época de sua aprovação. Assim, não exite dúvida de que inexiste interesse público para
continuidade da Lei,  sendo assim, proferiram voto favorável pela aprovação da  matéria. Leitura do Projeto de
Lei número cento e um de dois mil e quatorze, de autoria do Poder Executivo, que autoriza compre de imóvel e
dá outras providências. Após análise os membros das duas comissões decidiram deixar em pedido de vistas o
projeto para em outra  ocasião decidirem,  bem como o Projeto de  Lei  número cento e dois  de dois  mil  e
quatorze,  de autoria  do  Poder  Executivo,  que dispõe  sobre  autorização  para  firmar  contrato  de  cooperação
financeira  com o  sindicato  dos  trabalhadores  rurais  de  Domingos  Martins  e  Marechal  Floriano  e  dá  outras
providencias. 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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