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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA REDAÇÃO FINAL, COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,  SAÚDE  E  ASSISTÊNCIA,  COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E  ORÇAMENTO,  DA CÂMARA  MUNICIPAL  DE
DOMINGOS MARTINS, NO DÉCIMO SEXTO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
Ao décimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezessete horas 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 Educação, Saúde e Assistência,  Rogério Manzoli,
Alexandre Kill,  Eduardo José Ramos,  e o Advogado do Legislativo Emerson Endlich Araripe Melo que  declarou aberta a reunião onde os
mesmos explicaram o Projeto de Lei Complementar número quatro de dois mil dezoito,  de autoria do Poder Executivo, que  Al tera  a
Remuneração da  Grat i f i cação de  Sobreav iso
Após as referidas explicações e detalhamento 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 Resolução número cinco de dois mil dezoito, de autoria da Mesa
Diretora, que Dispõe sobre a adesão da Câmara Municipal de Domingos Martins às Normas de Auditoria Governamental – NAG’s e às Normas
Brasileiras de Auditoria Aplicadas ao Setor Público. Após as referidas explicações e detalhamento 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
Resolução número seis de dois mil dezoito, de autoria da Mesa Diretora, que Institui a Instrução Normativa do Sistema de Administração de
Recursos Humanos SRH número um de dois mi e dezoito, que dispõe sobre o controle e acompanhamento de admissão e gerenciamento de
pessoal em cargo efetivo no âmbito do Poder Legislativo do município de Domingos Martins. Institui a Instrução Normativa do Sistema de
Administração de Recursos Humanos SRH número dois de dois mil e desoito, que dispõe sobre controle e acompanhamento de admissão de
pessoal em cargo comissionado e função gratificada no âmbito do Poder Legislativo do município de Domingos Martins.  Após as referidas
explicações e  detalhamento 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 Resolução número sete de dois mil dezoito, de autoria da Mesa Diretora, que
Institui a Instrução Normativa do Sistema de Administração de Recursos Humanos SRH número dois de dois mil e dezoito, que dispõe sobre
controle e acompanhamento de admissão de pessoal em cargo comissionado e função gratificada no âmbito do Poder Legislativo do município
de Domingos Martins. Após as referidas explicações e detalhamento 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 e três de dois mil
dezoito,  de autoria do vereador  Eduardo José Ramos,  que  Denomina “Rua Alfredo Tschaen” em Ponto Alto,  Domingos Martins,  Após as
referidas explicações e detalhamento 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 quatro de dois mil dezoito, de autoria do vereador Diogo Endlich, que Autoriza o
Poder Executivo Municipal a Instituir o Programa Saúde Auditiva e Psicomotora através de Testes nos Alunos do Sistema de Ensino Público e
Privado no âmbito do Município de Domingos Martins e dá Outras Providências. Após as referidas explicações e detalhamento do projeto o
Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Heloisio Rodrigues Alves pediu vista ao projeto. Projeto de Lei número quarenta
e cinco de dois mil dezoito, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe Sobre Alterações no Plano Plurianual de dois mil e dezoito a dois mil e
vinte e um. Após as referidas explicações e detalhamento os membros da Comissão de Finanças e Orçamento pediram vista ao projeto. Projeto de
Lei  número quarenta e cinco de dois mil e dezoito,  de autoria do Poder Executivo, que  Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de
Domingos Martins para o Exercício Financeiro de dois mil e dezenove. Após as referidas explicações e detalhamento os membros da Comissão
de Finanças e Orçamento optaram por deixarem o projeto parado na comissão para maior analise.  Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a
reunião às dezoito horas e dez 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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