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Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 09h14min, 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 Mário 

Augusto Lara Dias, que, após a verificação de quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador 

Luis Alberto Silva, deu por abertos os trabalhos. Estavam presentes, também, os 

Vereadores Edimar Fagundes Cardoso, Graziane Lara Martins e Omar Soares Abdel 

Ghani. Inicialmente, o Presidente designou o Vereador Luis Alberto Silva como 

Secretário da Comissão. A seguir, houve a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 

10 de junho, e, na sequência, da reunião do dia 17 de junho, sendo ambas, após serem 

colocadas em discussão e votação, aprovadas. Posteriormente, passou-se à análise das 

matérias em pauta. Os Projetos de Lei nº 057/19 e 063/19 e o Substitutivo nº 2478/19 ao 

Projeto de Lei nº 057/19 receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da 

matéria. Para os Projetos de Lei nos 065 ao 078/19, por iniciativa do Vereador Luis 

Alberto Silva, a Comissão deliberou por solicitar parecer jurídico, sendo, com isso, 

suspensa a reunião até a emissão do parecer. Reiniciada a reunião, às 12h55min, o 

Procurador Jurídico, Felipe Morador Brasil, emitiu, de forma verbal, o parecer 

anteriormente requerido. A seguir, os Projetos de Lei nos 065 ao 078/19 ficaram em vistas 

com o Vereador Luis Alberto Silva. Na sequência, a Mensagem Retificativa nº 2427/19 

ao Projeto de Lei nº 043/19 recebeu parecer pela constitucionalidade e tramitação da 

matéria. 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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