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ATA DA DECIMA OITAVA REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA REDAÇÃO
FINAL,  COMISSÃO  FINANÇAS  E  ORÇAMENTO,  COMISSÃO  DE  EDUCAÇÃO,  SAÚDE  E
ASSISTÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, NO DECIMO TERCEIRO
DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Ao décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e cinquenta minutos na
Câmara Municipal de Domingos Martins, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final,  Eduardo José Ramos,  José Gagno e Heloisio Rodrigues  Alves,  Comissão de Finanças  e
Orçamento,  Jefferson Hand,  Rogério  Manzoli,  Alexandro  Kill,  Comissão  de Obras  e  Serviços  Públicos.
Heloisio Rodriques Alves, Jose Gagno, Eduardo José Ramos Comissão De Educação, Saúde E Assistência,
Rogério  Manzoli,  Alexandro  Kill,  Eduardo  José  Ramos,  o  Advogado  do  Legislativo Emerson  Endlich
Araripe Melo que declarou aberta a reunião com o Projeto de Lei número trinta e oito de dois mil dezoito,
de autoria do vereador Rogério Manzoli, que Dispõe sobre a concessão de meia entrada, na aquisição de
ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos, aos professores e auxiliares de creche do sistema de
ensino público ou particular do município de Domingos Martins e dá outras providências.  Após análise do
projeto os membros da comissão de  legislação, justiça e redação final,  Comissão Finanças E Orçamento
proferiram voto favorável pela aprovação do mesmo. Projeto de Lei Complementar número três de dois
mil e dezoito de autoria do Executivo, Altera Dispositivos da Lei Complementar número quarente
e  um,  Código  Tributário  Municipal  e  dá  Outras  Providências.  Após  análise  do  projeto  os
membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão Finanças E Orçamento, proferiram
voto favorável pela aprovação do mesmo. Projeto de Lei número quarenta de dois mil dezoito de autoria
do Mesa Diretora Altera a redação do artigo primeiro, quinto e oitavo, Revoga o artigo dez da Lei Municipal
número mil  seiscentos e  oitenta  e  quatro,  vinte  e  seis  de  agosto  de  dois  mil  e  quatro  e  Revoga  a  Lei
Municipal número dois mil quatrocentos e sessenta e sete, de doze de novembro de dois mil e doze.  Após
análise  do  projeto  os  membros  da  Comissão de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  proferiram  voto
favorável pela aprovação do mesmo. Projeto de Lei número quarenta e um de dois mil dezoito, de autoria
do vereador Heloisio Rodrigues Alves que Cria a semana municipal de prevenção e consciencialização contra
a violência e maus tratos as pessoas com deficiência e da outras providências. Após análise do projeto os
membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência
proferiram voto favorável  pela aprovação do mesmo.  Projeto de Lei quarenta e dois e um de dois mil
dezoito, de autoria do vereador Diogo Endlich, que Dispõe sobre a implantação do Projeto Sócio educativo
“NÃO DÊ ESMOLAS! DÊ CIDADANIA” destinada a desestimular a prática de dar esmolas, promovendo a
sensibilização  da  população sobre  os  malefícios  ocasionados  e  dá  outras  providências.  Após  análise  do
projeto os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e
Assistência  proferiram  voto  favorável  pela  aprovação  do  mesmo. Não  havendo  mais  nada  a  tratar  foi
encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos, eu  Claudia Mara Kuster, 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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