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ATA DA 5ª REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E 

FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM 30 DE 

MARÇO DE 2017. 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta 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 

Finanças e Orçamento, JEFFERSON HAND e ROGÉRIO MANZOLI 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 Resolução número um de 

dois mil e dezessete, de autoria da Mesa Diretora, que altera o artigo terceiro e o parágrafo único do artigo 

quinto da resolução número trinta e cinco de dois mil e nove, de três de abril de dois mil e nove, que 

disciplina o estágio de estudantes, após análise do projeto os membros da comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final entenderam de forma unânime em votar favoravelmente pela aprovação do mesmo. Tendo em 

vista que o número de servidores desta casa reduziu neste ano, e torna-se necessário adequar o número de 

estagiários que deve ser proporcional ao número de servidores, como dispõe o artigo dezessete da Lei Federal 

número onze mil setecentos e oitenta e oito de dois mil e oito, que regulamenta o estágio de estudantes no 

país. Leitura do Projeto de Resolução número dois de dois mil e dezessete, de autoria da Mesa Diretora, 

que altera os parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro e segundo, o artigo quarto, quinto e o sétimo 

da resolução número sete, de seis de agosto de dois mil e quatro, que cria o informativo da Câmara 

Municipal. Após análise do projeto os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento proferiram voto favorável pela aprovação do mesmo. Pois verificaram a 

possibilidade de aumento no número de exemplares do informativo, acarretará maiores custos, todavia, o 

orçamento desta casa suporta todas despesas que o projeto possa criar. Leitura da Proposta de Emenda 

número um de dois mil e dezessete, de autoria da Mesa Diretora, que altera a redação do artigo onze da Lei 

Orgânica Municipal e acrescenta parágrafo único, Após análise do projeto os membros da comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final proferiram voto favorável pela aprovação da mesma. Verificando que  

proporciona a possibilidade das sessões ordinárias desta Casa ocorrerem a partir do dia 1º de fevereiro de 

cada ano, uma vez que pela redação primitiva, as sessões somente poderiam ocorrer a partir de 15 de 

fevereiro, fato que dificultava o agendamento das sessões daquele mês, bem como a execução dos serviços 

administrativos. A proposta define que excepcionalmente no ano de 2017, será realizado o recesso 

parlamentar no decorrer do mês de junho, uma vez que neste período será realizada a mudança para o imóvel 

que abrigará a nova Sede desta Casa. Leitura do Projeto de Lei número quatro de dois mil e dezessete, de 

autoria do vereador Diogo Endlich, que reconhece de utilidade pública a associação martinense dos animais 

de rua – AMAR. Após análise do projeto os membros da comissão de Legislação, Justiça e Redação e 

Finanças e orçamento entenderam de forma unânime em votar favoravelmente pela aprovação do mesmo. 

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião às dez horas 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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