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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL,  COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E  ORÇAMENTO,  COMISSÃO  EDUCAÇÃO,  SAÚDE  E
ASSISTÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, NO VIGÉSIMO NONO
DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
No vigésimo nono dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas na Câmara Municipal de
Domingos Martins, reuniram-se os membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, Eduardo José
Ramos, José Gano, Heloisio Rodrigues Alves, Comissão de Finanças e Orçamento, Jefferson Hand, Rogério
Manzoli,  Alexandro Kill, Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Rogério Manzoli,  Alexandro Kill.
Eduardo José Ramos a presença dos vereadores Diogo Endlich, Nelson Soares da Silva Júnior, Manoel de
Oliveira  Barcelos  Júnior  e  a  servidora  Diana  Effgen  Waiandt  que  deu  explicação  sob  os  Projetos  de
Resolução número onde e doze de dois mil e dezoito, e o Advogado do Legislativo Emerson Endlich Araripe
Melo que declarou aberta a reunião com o Projeto de Lei número cinquenta e cinco de dois mil e dezoito,
de autoria do vereador Heloisio Rodrigues Alves, que Dispõe sobre a criação de campanha permanente de
conscientização da depressão infantil  e  dá outras  providências.  Após análise  do projeto  os  membros da
Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão Educação, Saúde e Assistência proferiram voto
favorável  pela aprovação do mesmo.  Projeto de Lei número cinquenta e seis de dois mil e dezoito, de
autoria do vereador Heloisio Rodrigues Alves, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação em braile
nas portas dos gabinetes e salas de repartições públicas para os deficientes visuais e dá outras providências.
Após análise  do projeto  os  membros da  Comissão Legislação,  Justiça e  Redação Final  proferiram voto
favorável  pela aprovação do mesmo.  Projeto de Lei número cinquenta e oito de dois mil e dezoito,  de
autoria do vereador Nelson Soares da Silva Júnior, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover o
controle da emissão de ruídos e poluição sonora de forma a garantir o sossego e o bem-estar público e dá
outras providências,  Após análise do projeto os membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final
proferiram voto favorável  pela aprovação do mesmo.  Projeto de Resolução número onze de dois mil e
dezoito, de autoria da Mesa, que institui a Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno SCI número dois de
dois mil e dezoito, versão dois, que dispõe sobre padronização de procedimentos para realização de auditoria interna e
instituição do Manual de Auditoria Interna no âmbito da Câmara Municipal de Domingos Martins. Após análise do
projeto  os  membros  da  Comissão Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  proferiram  voto  favorável  pela
aprovação do mesmo.  Projeto de Resolução número doze de dois mil  e dezoito, de autoria  da Mesa,
Institui a Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno SCI número sete de dois mil e dezoito que
dispõe procedimentos para a elaboração de Matriz de Risco, visando subsidiar o planejamento de auditorias
ordinárias no âmbito de atuação do Controle Interno, a partir da identificação de possíveis fraquezas e/ou
procedimentos desconformes,  que gerem ou possam gerar  prejuízos ao erário,  corrigi-los e fortalecer os
sistemas de controle e de gestão.  Após análise do projeto os membros da  Comissão Legislação, Justiça e
Redação Final  proferiram voto favorável  pela aprovação do mesmo. Não havendo mais nada a tratar foi
encerrada a reunião às dezesseis 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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