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Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 08h43min, tendo por 

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

ordinariamente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sob a Presidência do 

Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado, na forma regimental, que, após a verificação de 

quorum pelo Secretário, Vereador Omar Soares Abdel Ghani, deu por aberta a reunião. 

Estavam presentes, também, os Vereadores Cleber Zuliani Carvalho, Flavius Vinícius 

Brignol Borba e Rodrigo Halfen Ferraz. Inicialmente houve a leitura da ata da reunião 

anterior, a qual, após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada. Logo após, 

foram apreciados e aprovados os Requerimentos nos 2284/2021 e 2390/2021, ambos do 

Vereador Cleber Carvalho, por meio dos quais, respectivamente, justificou a sua ausência 

nas reuniões ordinárias dos dias 06 e 13 de julho. A seguir, passou-se à análise das 

matérias em pauta. Os Projetos de Lei nos 069/2021, 076/2021 (com a apresentação de 

emenda pela Comissão), 079/2021 (com a apresentação de emenda pela Comissão), 

088/2021 (com a apresentação de emenda pela Comissão) e 092/2021 (com a 

apresentação de emenda pela Comissão) e o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 

Município nº 001/2021 receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da 

matéria. Para os Projetos de Lei nos 067/2021, 068/2021, 071/2021, 072/2021, 074/2021, 

075/2021, 081/2021, 083/2021, 084/2021, 085/2021, 086/2021 e 087/2021, a Comissão 

decidiu solicitar parecer jurídico a respeito de cada um, como também acerca de a quem 

caber a iniciativa para a apresentação de projeto de lei que verse sobre a denominação de 

bairros, logradouros e bens públicos; se tal é somente dos vereadores, somente do prefeito 

ou de ambos, de forma concorrente. Para os Projetos de Lei nos 002/2021, 017/2021 e 

045/2021, o Projeto de Lei Complementar nº 002/2021 e o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 001/2021 ficou deliberado de comunicar aos seus autores da necessidade de juntada de 

documentação e/ou da efetuação de ajustes, conforme o parecer técnico-legislativo 

exarado. Para o Projeto de Lei nº 071/2021, a Comissão, de forma prévia, definiu pela 

realização das correções à proposição. Para o Projeto de Lei nº 080/2021, a Comissão 

resolveu comunicar o Poder Executivo de que indique outra via pública para ser 

denominada, uma vez que a Rua 02, localizada no Loteamento Universitário Minotto, 

Bairro Malafaia, já é objeto do Projeto de Lei nº 017/2021, de autoria do Vereador Flavius 

Vinícius Borba. O Projeto de Lei nº 089/2021 ficou em vistas com o Vereador Flavius 



Vinícius Borba. O Projeto de Lei nº 093/2021 ficou em vistas com o Vereador Cleber 

Carvalho, e a Comissão decidiu por requerer ao Poder Executivo o fornecimento do 

documento referente ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, o qual foi mencionado na justificativa. O parecer jurídico emitido para o Recurso 

contra Ato da Presidência de nº 1505/2021 ficou em vistas com o Vereador Flavius 

Vinícius Borba. 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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