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ATA  DA 13ª  REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,
EDUCAÇÃO,  SAUDE  E  ASSISTÊNCIA  E  OBRAS  E  SERVIÇOS  PÚBLICO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 24 DE AGOSTO DE 2015.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas e três  minutos na Câmara
Municipal de Domingos Martins, reuniram-se os membros da comissão de legislação, justiça e redação final;
Ivan  Luiz  Paganini,  Júlio  Maria  Christ  e  Júlio  Maria  dos  Santos,  Comissão  de  educação,  saude  e
assistência;Osmar José de Oliveira e Júlio Maria dos santos e comissão de Obras e serviços públicos; Ivan
Luiz Paganini, respectivamente: presidente, secretário e relator. Estava presente ainda o advogado Legislativo
Emerson Endlich Araripe Melo. O presidente da comissão declarou aberta a reunião dando início a leitura do
Projeto de Lei vinte e seis de dois mil e quinze, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alterações
no plano plurianual para o período de dois mil e quatorze a dois mil e  dezessete  e dá outras providências.
Após análise os membros verificaram que o Executivo não havia enviado o projeto com as correções, por tal
razão  o  mesmo  continuará  parado  na  comissão  aguardando  o  Executivo.  Leitura  do  Projeto  de  Lei
Complementar seis de dois mil e quinze, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei
complementar número vinte e cinco de dois mil e treze e dá outras providencias. Após análise os membros
proferiram voto favorável pela aprovação da matéria, pois, os dispositivos que serão modificados, foram
previamente  discutidos  pelo  Conselho  do  PDM,  sendo  posteriormente  aprovados  na  referida  audiência
pública. Leitura do Projeto de Lei trinta e cinco de dois mil e quinze, de autoria do Vereador Nelson Luis
Mayer, que dispõe sobre afixação de instrumentos de informação e orientação referentes a sanidade dos
produtos  destinados  ao  consumo  humano.  Após  análise,  os  membros  proferiram  voto  favorável  pela
aprovação do projeto bem como a emenda apresentada que versa modificando o artigo primeiro e  seus
parágrafos primeiro e segundo.  Tal fato,  além de garantir  uma segurança alimentar ao cidadão,  também
valorizará os produtores que tiverem afixados ao lado de seus  produtos o adesivo ou placa atestando a
qualidade do produto.Leitura do  Projeto de Lei trinta e sete de dois mil e quinze, de autoria do Poder
Executivo, que  dispõe sobre a organização e a estrutura do conselho municipal de educação de Domingos
Martins e dá outras providências.  Após análise, constataram que o projeto confere poderes ao conselho de
educação  para  planejar  e  orientar  as  ações  do  ensino  público,  exercendo  as  funções  normativas  e
deliberativas, por tal razão proferiram voto favorável pela aprovação da matéria. 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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