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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

FINAL, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA, CULTURA TURISMO E DESPORTO E FINANÇAS E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM DEZENOVE DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta e dois 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 Educação Saúde e Assistência, Rogério 

Manzoli, Manoel de Oliveira Barcelos Júnior e Eduardo José Ramos, Comissão de Cultura Turismo e Desporto, José 

Gagno, Eduardo José Ramos, Rogério Manzoli 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 da câmara Julio Maria Christ e o Vereador 

Nelson Soares da Silva Júnior, O presidente declarou aberta a reunião com o Projeto de lei número vinte e sete de 

dois mil e dezessete, de autoria do poder executivo, que dispõe sobre criar o selo de qualidade artesanal no município 

de Domingos Martins, ES, após análise do projeto os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, 

Cultura Turismo e Desporto, Finanças e Orçamento em acordo decidiram parar o projeto para análise. Projeto de lei 

número trinta e sete de dois mil e dezessete de autoria do poder executivo, que dispõe sobre fixar os quantitativos 

dos cargos de provimento efetivo dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional da prefeitura municipal 

de Domingos Martins, Após análise do projeto os membros da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

Educação Saúde, Assistência e de Finanças e Orçamento proferiram voto favorável pela aprovação do mesmo. Projeto 

de lei número quarenta de dois mil e dezessete de autoria do vereador Eduardo José Ramos, que dispõe sobre o 

plano municipal de valorização da vida e a campanha municipal de prevenção ao suicídio, denominada ‘’setembro 

amarelo’’, Após análise os membros das comissões de Legislação Justiça e Redação Final, Educação Saúde e 

Assistência e Finanças e Orçamento, proferiram vota favorável ao projeto. Projeto de lei número quarenta e um de 

dois mil e dezessete de autoria do poder executivo que estima a receita e fixa despesa do município de Domingos 

Martins para o exercício financeiro de 2018, Após análise dos membros da comissão de Finanças e Orçamento, 

decidem deixar o projeto parado. Projeto de Lei número quarenta e dois de dois mil e dezessete de autoria do 

vereador Diogo Endlich, que   autoriza alteração da data do feriado escolar do dia do professor no âmbito do município 

de Domingos Martins quando este incidir em finais de semana. Após análise do projeto os membros das comissões de 

Legislação, Justiça e Redação, Educação Saúde, Assistência e Cultura Turismo e Desporto, proferiram voto favorável 

pela aprovação mesmo. Projeto de lei número quarenta e três de dois mil e dezessete de autoria do poder executivo, 

que dispõe sobre devolução de área doada para o município de Domingos Martins, após análise do projeto os membros 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, proferiram voto favorável pela 

aprovação mesmo. Projeto de lei número quarenta e quatro de dois mil e dezessete de autoria do poder executivo, 

que dispõe sobre alterar a lei municipal nº 2.652/2014 que adota o diário oficial dos municípios do estado do espírito 

santo, instituído e administrado pela AMUNES, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e 

administrativos do município de Domingos Martins/ES. Após análise do projeto os membros das comissões de 

Legislação, Justiça e Redação, Educação Saúde, Assistência e Cultura Turismo e Desporto, proferiram voto favorável 

pela aprovação mesmo. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião às dezessete horas e quinze minutos, eu, 

Mariza Liebe, 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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