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ATA DA 13ª REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

DOMINGOS MARTINS, EM 14 DE AGOSTO DE 2017. 

Aos quartoze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quinze 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 Obras e Serviços Públicos Heloisio 

Rodrigues Alves, José Gagno e Eduardo José Ramos e Comissão de Finanças e Orçamento, Jefferson Hand, 

Rogério Manzoli e Manoel de Oliveira Barcelos Júnior respectivamente: Presidente, Secretário e Relator. 

Estava presente ainda o Advogado Legislativo Emerson Endlich Araripe Melo. O presidente declarou aberta 

a reunião com o Projeto de Lei Complementar número quartro de dois mil e dezessete, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número um de dois mil e dois e dá 

outras providências. Após análise do projeto os membros da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

e de Finanças e Orçamentos proferiram voto favorável ao pela aprovação do mesmo. Projeto de Lei 

Complementar número cinco de dois mil e dezesete de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

alteração da Lei Municipal número mil seiscentos e vinte e dois de dois mil e dois. Após análise do 

projeto os membros da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos 

proferiram voto favorável pela aprovação do mesmo. Veto ao Projeto de Lei número nove de dois mil e 

dezessete de autoria do vereador Eduardo José Ramos, que dispõe sobre a parceria entre produtores rurais e o 

Poder Executivo Municipal. Após análise os membros da comissão de Legislação acataram o veto. Projeto 

de Lei número dezesseis de dois mil e dezesete de autoria do Vereador Eduardo José Ramos, que dispõe 

sobre o corte e poda de árvores. Após análise os membros da comissão de Legislação acataram o veto. 

Projeto de Lei número vinte de dois mil e dezesete de autoria do poder executivo que regula o 

funcionamento de oficinas mecânicas e atividades similares. Após análise dos membros da comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Obras e Serviços Públicos e de Finanças e Orçamentos decidem deixar o 

projeto parado nas mesmas. Projeto de Lei número vinte e dois de dois mil e dezesete de autoria do Poder 

Executivo, que ratificada a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público da Região Sudoeste 

Serrana – CIM Pedra Azul, mediante o ingresso de outro município e dá outras providências. Após análise do 

projeto os membros da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final proferiram voto favorável pela 

aprovação mesmo. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e oito 

minutos, do que para constar, eu, Luciene Regina Trarbach Krohling, 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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                                          Advogado Legislativo                                                

 


