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ATA  DA  20ª  REUNIÃO  DAS  COMISSÕES  DE  LEGISLAÇÃO,  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO  FINAL,
CULTURA TURISMO E DESPORTO E FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DOMINGOS MARTINS, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às treze horas e trinta e oito minuto na Câmara
Municipal de Domingos Martins, reuniram-se os membros da comissão de legislação, justiça e redação final,
cultura,  turismo e desporto e finanças e orçamento: Ivan Luiz Paganini,  Júlio  Maria Christ,  Júlio  Maria dos
Santos,  Osmar  José  de  Oliveira.  Respectivamente:  presidente,  secretário  e  relator.  Estava  presente  ainda  o
advogado Legislativo Emerson Endlich Araripe Melo. O presidente da comissão de Legislação, justiça e redação
final declarou aberta a reunião dando início a leitura do Projeto de Lei quarenta e três de dois mil e quinze, de
autoria  do  Poder  Executivo,  que institui  o  programa de  coleta  seletiva  de  resíduos  sólidos  no  município  de
domingos martins e dá outras providências. Permanece o pedido de vistas, tendo o prazo de até dia dezenove do
mês de dezembro. Leitura do Projeto de Lei cinquenta e sete de dois mil e quinze, de autoria dos Vereadores
Emerson Solanger Monhol e Divino de Souza Fernandes, que instituem o dia municipal do ciclista e dá outras
providências. Após leitura, os membros das comissões de legislação e de cultura, proferiram voto favorável pela
aprovação da matéria, pois, o  projeto conscientizará e incentivará que todos os cidadãos de nosso município,
adotem a utilização de bicicleta como forma de facilitar a mobilidade urbana, fato que contribui para que a cidade
melhore sua qualidade de vida, e esclareceram ainda  que o ciclismo se tornou nos últimos anos, uma enorme
alavanca  de  fomento  do  turismo  em todo  o  país,  pois,  muitos  ciclistas  escolhem trajetos  com a  topografia
semelhante ao nosso município, para praticarem o esporte. Leitura do Projeto de Lei cinquenta e oito de dois
mil e quinze, de autoria da Mesa Diretora que institui abono pecuniário aos servidores do Poder Legislativo.
Após leitura, os membros das comissões de legislação e de finanças, proferiram voto favorável pela aprovação da
matéria, pois, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na concessão de abono natalino aos servidores do Poder
Legislativo. E não existe nenhum comprometimento das despesas regulares do Poder Legislativo com a concessão
do abono aos seus servidores, conforme parecer do setor contábil e financeiro emitido pela câmara.  Leitura do
Projeto de Lei cinquenta e nove de dois mil e quinze, de autoria do Vereador Júlio Maria dos Santos, que altera
o artigo primeiro da Lei Municipal número dois mil setecentos e vinte do ano de dois mil e quinze. Após leitura,
os membros da comissão de legislação, proferiram voto favorável pela aprovação da matéria, pois o projeto tem
por finalidade apenas alterar o nome de “Posto de Saúde  Emília Schroeder Zitlow”, para “Unidade de Saúde
Emília Schroeder Zitlow”, uma vez que o Ministério da Saúde não utiliza mais a denominação Posto de Saúde em
seus registro, passando a denominar tais locais como Unidade de Saúde. Leitura do  Parecer do Tribunal de
Contas quarenta e um de dois mil e quinze,  que trata de prestação de contas anual – exercício de dois mil e
treze, prefeitura municipal de Domingos Martins. Após leitura, os membros da comissão de finanças proferiram
voto  favorável  pela  aprovação  do  parecer  do  tribunal  de  contas,  pois  verificaram e não  foram encontradas
impropriedades nos demonstrativos contábeis apresentados, bem como foram cumpridas e respeitadas as normas
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações, respeitado em especial os limites de gastos
previstos na legislação vigente. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião às quatorze horas, 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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