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Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 09h15min, tendo 

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

Alberto Gonçalves Silva, deu por aberta reunião. Estavam presentes, também, os 

Vereadores Edimar Fagundes Cardoso e Graziane Lara Martins. Inicialmente, houve a 

leitura da ata da reunião anterior, que, após ser colocada em discussão e votação, foi 

aprovada. Na sequência, foi lido o parecer jurídico emitido em resposta ao Memorando nº 

006/19 da Comissão, por meio do qual solicitou orientação jurídica sobre a legitimidade 

de parlamentar poder apresentar Projeto de Lei com natureza autorizativa ao Poder 

Executivo, acerca de matéria que seria de iniciativa própria do Chefe do referido Poder, 

caso o teor da proposição fosse de cunho impositivo, concluindo, o Procurador Jurídico, 

que proposições dessa natureza são inconstitucionais. Logo após, a Comissão deliberou 

em fornecer cópia do aludido parecer jurídico a todos os vereadores, com fins de 

informação e orientação. A seguir, passou-se à analise das matérias em pauta. Os Projetos 

de Lei nos 080 e 089/19 receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da 

matéria. Os Projetos de Lei nos 158/48 e 091/19 receberam parecer pela 

constitucionalidade e tramitação da matéria, com a apresentação de emenda pela 

Comissão. O Projeto de Lei nº 045/19 ficou em vistas com o Vereador Edimar Fagundes. 

O Projeto de Lei nº 191/18 ficou em vistas com o Vereador Graziane Lara. 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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