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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 

Graziane Lara Matins, que, após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio 

César Jardim, deu por aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores Lélio Nunes 

Lopes Filho e Santo Geraldo Camacho. Não houve leitura de ata, haja se tratar da 

primeira reunião desta Sessão Legislativa.  Na sequência, foi recebido e lido o 

Requerimento nº. 977/19, da Vereadora Sonia Mara Gomes Leite, por meio do qual 

justificou a sua ausência para a reunião. A seguir, passou-se à análise das matérias em 

pauta. Receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da matéria os Projetos de 

Lei nº. 028, 030, 059, 120, 150, 201/18, 016, 017 e 018/19, e os Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 001 e 002/19. Receberam parecer pela inconstitucionalidade e 

arquivamento da matéria os Projetos de Lei 032 e 120/18 e o Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica do Município nº. 001/18. O Projeto de Lei Complementar nº. 006/18 recebeu 

parecer pela constitucionalidade e tramitação da matéria, com a abstenção do vereador 

Lélio Lopes. O Projeto de Lei nº. 187/18 ficou em vistas com o vereador Júlio Jardim. 

Aos Projetos de Lei nº. 198/18, 203/18, 003/19 e 010/19, e às Emendas nº. 4164/18 e 

4193/18 ao Projeto de Lei nº. 194/18, a Comissão decidiu por solicitar parecer jurídico. 

Para os devidos fins, registra-se que, às 10h14min, a reunião foi suspensa, com o fim de 

permitir a verificação de quorum para a reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e 

Contas, reiniciando-se os trabalhos, às 10h16min. 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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