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Aos vinte e cinco do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 11h32min, tendo por local 
a Sala das Comissões Remídio Garcia desta Casa, reuniu-se extraordinariamente a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contas, sob a presidência do Vereador do Vereador Graziane Lara 
Martins, o qual deu por aberta a reunião após a verificação de quorum pelo Secretário, 
Vereador Mário Augusto Lara Dias. Estavam presentes os Vereadores Antenor Dutra 
Teixeira, Rafael da Silva Rodrigues e Ramão Elias Teixeira Bogado. Iniciados os trabalhos, 
foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na 
sequência, passou-se à análise das matérias em pauta. Receberam parecer pela tramitação da 
matéria: o Projeto de Lei nº. 165, 169, 170 e 176/2017. O Projeto de Lei nº. 166/2017 e a sua 
Emenda nº. 3461/2017 ficaram em vistas com o Vereador Ramão Bogado. Para a Emenda nº. 
3468/2017 ao Projeto de Lei nº. 151/2017, a Comissão solicitou ao Procurador Jurídico da 
Casa, Emerson Rodrigues da Silva, a análise jurídica da proposição. Para isso, a reunião foi 
suspensa por 10 minutos. Reiniciados os trabalhos, foi apresentado o posicionamento do 
Procurador Jurídico, no sentido de a matéria não confrontar à legislação vigente. A seguir, a 
Comissão emitiu parecer pela tramitação da matéria à Emenda nº. 3468/2017 ao Projeto de 
Lei nº. 151/2017. Na sequência, a reunião foi encerrada. Porém, às 12h45min, a Comissão 
voltou a se reunir para a apreciação da Emenda nº. 3472/2017 ao Projeto de Lei nº. 165/2017, a 
qual recebeu parecer pela tramitação da matéria. Logo após, a reunião, em definitivo, foi 
concluída. 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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