CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
ATA ORDINÁRIA Nº. 026/2018
PERÍODO ORDINÁRIO
2ª SESSÃO LEGISLATIVA
17ª LEGISLATURA
Bagé, 13 de novembro de 2018.
Aos treze dias do mês de novembro 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 ad hoc,
Vereador Graziane Lara Martins, deu por aberta a reunião. Estavam presentes os
Vereadores 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 em pauta. Receberam parecer pela
constitucionalidade e tramitação da matéria o Projeto de Lei nº. 171/18 e a Emenda da
Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança ao Projeto de Lei nº.
020/18. Os Projetos de Lei Complementar nº. 003 e 006/18 e a Emenda nº. 3527/18 ao
Projeto de Lei nº. 139/17 ficaram em Vistas com o Vereador Antenor Teixeira. Os
Projetos de Lei nº. 170 e 172/18 ficaram em vistas com o Vereador Luis Alberto Silva. Na
continuidade, a Comissão recebeu o Ofício nº. 621/18, do Poder Executivo, por meio do
qual encaminhou manifestação acerca do Projeto de Lei nº. 028/18. Para esta matéria, a
Comissão, por sugestão do Vereador Luis Alberto Silva, decidiu solicitar parecer jurídico.
Para o Projeto de Lei Complementar nº. 003, a Comissão deliberou por enviar ao Poder
Executivo cópia do parecer da Assessoria Legislativa a seu respeito, com a finalidade de
aquele Poder efetue as devidas correções. Para os devidos fins, registra-se que, às
10h14min, a reunião foi suspensa para possibilitar o início da reunião da Comissão de
Orçamento, Finanças e Contas, e os trabalhos foram recomeçados às 10h16min. 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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