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ATA DA 9ª REUNIÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, E 

FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, EM  

DEZOITO DE MAIO DE 2017. 

Aos dezoito dias do mês de maio 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 

e Heloisio Rodrigues Alves, Comissão de Finanças e Orçamento Jefferson Hand e Rogério Manzoli. 

Respectivamente: Presidente, Secretário e Relator. Estava ainda A servidora Beatriz Meyer Miertschink, 

Secretária de Serviços Contábeis e o Advogado Legislativo Emerson Endlich Araripe Melo, O presidente 

declarou aberta a reunião nesta data ressaltando a importância administrativa de deliberar a respeito do 

projeto de Lei número quinze de dois mil e dezessete, amparado pelo artigo cento e trinta e seis do parágrafo 

único do Regimento Interno, em seguida deu início a leitura do Projeto de Lei número quinze de dois mil e 

dezessete, de autoria da Mesa Diretora que autoriza a transferência de recursos financeiros ao Poder 

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

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

antecipação de devolução de recursos financeiros é possível, desde que não haja comprometimento com o 

adimplemento das despesas de caráter continuado que esta Casa possui até o fim do ano, como ocorre no 

presente caso, como se manifestou a servidora responsável pelo setor contábil. Não havendo mais nada a 

tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, do que para constar, eu Luciene Regina 

Trarbach Krohling, servidora autorizada para secretariar os trabalhos desta comissão, lavrei a preste Ata que 

vai devidamente assinada por todos os membros aqui reunidos, após lida e achada conforme. 
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