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Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 09h15min, tendo por 

local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa, reuniu-se ordinariamente a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sob a presidência do Vereador 

Antenor Dutra Teixeira, que, após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador 

Lélio Nunes Lopes Filho, deu por aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores 

Graziane Lara Martins e Luis Alberto Gonçalves Silva. Inicialmente, foi lida a ata da 

reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na sequência, a 

Comissão decidiu por solicitar uma consulta ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos 

Públicos (IGAM) acerca dos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, no sentido de orientar se os Projetos que versam sobre abertura de 

crédito tramitarem ou não nesta Comissão, ou somente na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Contas. A seguir, passou-se à análise das matérias em pauta. O Projeto de Lei 

nº. 267/17 recebeu parecer pela constitucionalidade e tramitação da matéria, com a 

abstenção do Vereador Graziane Lara. O Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/18 

recebeu parecer pela constitucionalidade e tramitação da matéria. Os Projetos de Lei nº. 

266 e 268/17 ficaram em vistas com o Vereador Graziane Lara. A Emenda nº. 2200/18 

ficou em vistas com o Vereador Lélio Lopes. Para o Projeto de Lei nº. 136/18, a 

Comissão deliberou por enviar ofício ao Poder Executivo com a finalidade de obter 

informações a seu respeito uma vez que, consoante a matrícula do imóvel objeto da 

proposição, acostada ao Projeto, tal já se encontra de propriedade do pretenso donatário, 

qual seja, o IRGA. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi 

lavrada a presente ata que, depois de lida e aceita, vai devidamente assinada. 
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