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ATA DA 4ª REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 16 DE MARÇO DE 2017. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas e vinte e cinco 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, 

respectivamente: Presidente, Secretário e Relator. Estava presente ainda o advogado Legislativo Emerson 

Endlich Araripe Melo. O presidente declarou aberta a reunião dando início a discussão sobre o Projeto de 

Lei número cinco de dois mil e dezessete, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a revogação da 

lei número dois seiscentos e dezesseis de dois mil e quartorze. Após análise do projeto os membros da 

comissão de Legislação entenderam de forma unânime em votar favoravelmente pela aprovação do projeto,    

que deve ser revogado em razão da impossibilidade de concessão das isenções no imposto sobre serviços de 

qualquer natureza, como dispõe o artigo segundo da Lei Complementar número cento e dezesseis de dois mil 

e três, que acrescentou o artigo oito-A e seus parágrafos. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a 

reunião às dez horas e trinta e sete 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. 

 

  EDUARDO JOSÉ RAMOS    

    Presidente (LJRF) 

 

 

 

   JOSÉ GAGNO 

   Secretário (LJRF) 

 

 

 

 HELOISIO RODRIGUES ALVES 

  Relator (LJRF) 
 

EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO 

  Advogado Legislativo       

 

 

 

 


