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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09h12min, 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, Luis Alberto 
Gonçalves Silva e Ramão Elias Teixeira Bogado. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, 
a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na sequência, passou-se à análise das 
matérias pautadas para a reunião. Receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da 
matéria: os Projetos de Lei nº. 001, 006, 021, 024 e 026/2018. O Projeto de Lei nº. 017 e 
018/2018 receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da matéria, com o voto 
contrário do Vereador Ramão Bogado. O Projeto de Lei nº. 028/2018 e a Emenda nº. 307/2018 
ao Projeto de Lei nº. 011/2018 ficaram em vistas com o Vereador Antenor Teixeira. A Emenda 
nº. 227/2018 ao Projeto de Lei nº. 012/2018 ficou em vistas com o Vereador Lélio Lopes. O 
Projeto de Lei nº. 030/2018 ficou em vistas com o Vereador Luis Alberto Silva. O Projeto de Lei 
nº. 009/2018 ficou em vistas com o Vereador Ramão Bogado. A Comissão deliberou por solicitar 
parecer jurídico: ao Projeto de Lei nº. 008/2018, com o voto contrário do Vereador Luis Alberto 
Silva e a abstenção do Vereador Lélio Lopes; ao Projeto de Lei nº. 019/2018, com o voto 
contrário do Vereador Luis Alberto Silva; ao Projeto de Lei nº. 020/2018, com o voto contrário 
do Vereador Luis Alberto Silva; ao Projeto de Lei nº. 022/2018, com o voto contrário do 
Vereador Lélio Lopes; e ao Projeto de Lei nº. 027/2018. Para o Projeto de Lei nº. 029/2018, foi 
decidida a sua permanência na Comissão, a fim de verificar se não há matéria análoga em 
tramitação ou já em vigência. Após a apreciação das proposições, foi disponibilizada a palavra a 
senhora Olga Deniz Paz dos Santos, a qual manifestou a sua inconformidade com a aprovação do 
Projeto que resultou na lei elevadora do valor da taxa dos alvarás de funcionamento em Bagé. 
Para os devidos fins, registra-se que a Comissão interrompeu os trabalhos, às 10h07min, para 
possibilitar a abertura dos trabalhos da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, sendo 
imediatamente reiniciada a reunião. 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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