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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 10 DE MARÇO DE 2014.
Aos dez dias do mês de março 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,
Nelson Luis Mayer e Osmar José de Oliveira, respectivamente: Presidente, 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 quatro de dois mil e quatorze, de autoria do Poder
Executivo, que altera a redação do artigo primeiro da Lei Municipal número setecentos e setenta e seis de
setenta e sete e revoga a Lei Municipal dois mil duzentos e vinte do ano de dois mil e nove. Não houve
discussão, pois o projeto esta com pedido de Vistas feito pelo Vereador Ivan Luiz Paganini, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Leitura do Projeto de Lei Complementar número um de
dois mil e quatorze, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da data da revisão geral dos
servidores previstos na Lei Complementar número quatro do ano de dois mil e sete – estatuto dos servidores
do município de Domingos Martins. Não houve discussão pois o projeto está com pedido de Vistas feito pelo
Vereador Ivan Luiz Paganini, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Leitura e
análise do Processo do Tribunal de Contas referente a prestação de contas do prefeito Wanzette
Kruger, Após análise os membros da comissão de forma unânime votaram favoravelmente pela aprovação
das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal, referente ao exercício de dois mil e dez. Não havendo
mais nada a tratar foi encerrada a reunião às nove horas e vinte 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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