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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 08h45min, 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 Luís Alberto Gonçalves 
Silva, na forma regimental. Após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Lélio 
Nunes Lopes Filho, deu-se por aberta a reunião da Comissão. Estavam presentes os 
Vereadores Graziane Lara Martins e Ramão Elias Teixeira Bogado. Inicialmente, foi lida ata 
da reunião anterior, que, 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 n°. 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 137/2017, os 
Projetos de Decreto Legislativo nº. 007 e 008/2017, e a Emenda 2363/2017 ao Projeto de Lei nº. 
137/2017. O Projeto de Lei nº. 138/2017 recebeu parecer pela constitucionalidade e tramitação 
da matéria, com a apresentação de emenda pela Comissão. Os Projetos de Lei nº. 094 e 
098/2017 ficaram em vistas com o Vereador Ramão Bogado. O Projeto de Lei nº. 136/2017 
ficou em vistas com o Vereador Luis Alberto Silva. O Projeto de Lei Complementar nº. 
001/2017 ficou em vistas com o Vereador Antenor Teixeira, o qual passou a presidir a 
reunião a partir da análise deste Projeto, por comparecer neste momento. A Emenda nº. 
2274/2017 ao Projeto de Lei nº. 042/2017 e a Emenda nº. 2304/2017 ao Projeto de Lei nº. 
097/2017 não foram apreciadas em motivo de não terem sido fornecidas as cópias dessas 
proposições aos membros da Comissão. O Memorando nº. 024/2017, da Direção Legislativa, foi 
recebido e acatado pela Comissão. Por fim, a Orientação Jurídica da Procuradoria da Casa, acerca 
da viabilidade/inviabilidade jurídica de o vereador poder apresentar projeto sobre matéria 
financeira, sem violar a competência do Poder Executivo, foi recebida e ficou determinado o 
fornecimento de sua cópia aos integrantes da Comissão. 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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