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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 11h19min, tendo por 

local a Sala das Comissões Remídio Garcia desta Casa, reuniu-se extraordinariamente a 

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

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

Lélio Nunes Lopes Filho, deu por aberto os trabalhos. 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. A seguir, o Presidente suspendeu a reunião por 30 (trinta) minutos, com a 

finalidade de obter da Direção Legislativa os motivos de os Projetos que versassem sobre 

abertura de crédito não constarem na pauta da Comissão e, ao mesmo tempo, foi 

solicitado parecer jurídico acerca dos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 do Regimento 

Interno. Reabertos os trabalhos, às 12h44min, foram recebidos pela Comissão o parecer 

jurídico e o Memorando nº. 007/2018, da Direção Legislativa, por meio dos quais 

asseveraram que os Projetos cuja matéria seja abertura de crédito devem tramitar somente 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. Na sequência, o Presidente colocou tais 

documentos à apreciação dos vereadores, os quais se posicionaram que, ao menos na 

reunião de hoje, as proposições sobre abertura de crédito tramitem na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final e, posteriormente, ocorra a definição dessa questão. 

O Líder do Governo, Vereador Graciano Aristimunha Pereira, também se manifestou pela 

análise dos Projetos em tela pela Comissão. Assim, ficou decidido que os Projetos 

convocados para as Sessões Extraordinárias, cujo objeto seja abertura de crédito, também 

serão apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Logo após, no 

entanto, o Presidente anunciou que a Comissão enviará a questão ao Plenário, para ser 

dirimida. A seguir, passou-se à análise das matérias em pauta. Receberam parecer pela 

constitucionalidade e tramitação da matéria: os Projetos de Lei nº. 105, 106, 090, 091, 

092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116 e 117/18. O Projeto de Emenda à Lei Orgânica não foi apreciado, uma 

vez que não houve o fornecimento do parecer jurídico e da consulta ao IGAM, a seu 

respeito. O Projeto de Lei nº. 104/18 ficou em vistas com o Vereador Ramão Bogado. 

Quando da análise dos Projetos de Lei 090, 099, 100 e 101/18, o Vereador Luis Alberto 

Silva declarou ser relevante a anexação do contrato ou convênio aos Projetos de Lei de 

que tratem de abertura de crédito. Acerca disso, a equipe da Contadoria do Poder 

Executivo, que acompanhou a reunião, afirmou que a documentação será enviada nos 



Projetos futuros. Sobre o Projeto de Lei nº. 102/18, da Contadora Geral do Município, 

Sayonara Goulart Morrudo, asseverou que o superávit decorre de valores existentes em 

conta bancária, os quais não foram utilizados no exercício financeiro de 2017. Para o 

Projeto de Lei nº. 103/18, a equipe da Contadoria do Poder Executivo se comprometeu de 

entregar para a reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas o contrato a ele 

referente. 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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