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Aos vinte dias do mês de março 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, 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, o Presidente manifestou o 
interesse de convidar todos os demais vereadores para a reunião subsequente, com a finalidade de 
destacar que a Comissão prima pela tecnicidade das proposições apresentadas. Logo após, o 
Vereador Luis Alberto Silva afirmou que trará à próxima reunião material que conterá 
informações sobre os assuntos os quais os parlamentares podem apresentar proposições 
legislativas. Para tanto, ficou definido por convidar todos os demais vereadores. A seguir, o 
Vereador Antônio Carlos Garcia, que acompanhou a reunião, sugeriu que a Comissão chame os 
autores das proposições inconstitucionais, a princípio, para que promova a sua retirada. Caso 
contrário, que a Comissão se manifeste pelo arquivamento. A respeito dessa sugestão, a 
Comissão decidiu que tratará com o autor da matéria somente se ele estiver presente à reunião. 
Na continuidade, passou-se à análise das matérias pautadas para a reunião. Receberam parecer 
pela constitucionalidade e tramitação da matéria: o Projeto de Lei nº. 031/2018 e os Projetos de 
Decreto Legislativo nº. 001 e 002/2018. O Projeto de Lei nº. 029/2018 recebeu parecer pela 
inconstitucionalidade e arquivamento da matéria, com o voto contrário do Vereador Graziane 
Lara. O Projeto de Lei nº. 030/2018 ficou em vistas com o Vereador Lélio Lopes. O Projeto de 
Lei nº. 023/2018 ficou em vistas com o Vereador Luis Alberto Silva. A Emenda nº. 227/2018 ao 
Projeto de Lei nº. 012/2018 ficou em vistas com o Vereador Ramão Bogado. A Comissão 
deliberou por solicitar parecer jurídico: aos Projetos de Lei nº. 009 e 032/2018, ao Projeto de 
Resolução nº. 001/2018, e à Emenda nº. 307/2018 ao Projeto de Lei nº. 011/2018. Para o Projeto 
de Lei nº. 028/2018, a Comissão decidiu em pedir informações ao Poder Executivo, com o fim de 
permitir a sua apreciação. Para o Projeto de Resolução nº. 001/2018, também foi deliberado em 
solicitar a posição da Mesa Diretora a seu respeito. Para os devidos fins, registra-se que o 
Vereador Lélio Lopes não estava presente na reunião durante a análise do Projeto de Lei nº. 
029/2018, e que a Comissão interrompeu os trabalhos, às 10h09min, 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. 

 
 
                                  

Presidente                                        Secretário 


