
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2018 

 PERÍODO DE RECESSO 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

17ª  LEGISLATURA 

Bagé, 22 de janeiro de 2018. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09h22min, tendo 

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

a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sob a presidência do Vereador 

Antenor Dutra Teixeira, o qual deu por aberto os trabalhos após a verificação de quorum 

pelo Secretário, Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. Estavam os Vereadores Graziane 

Lara Martins, Luis Alberto Gonçalves Silva e Ramão Elias Teixeira Bogado. Por ser a 

primeira reunião extraordinária desta Sessão Legislativa, não houve a leitura de ata. Na 

sequência, o Presidente afirmou que o prazo para os pedidos de vistas será o previsto no 

Regimento Interno, enaltecendo que, durante o período de recesso, tal prazo não 

transcorre. A seguir, passou-se à análise das matérias em pauta. Receberam parecer pela 

constitucionalidade e tramitação da matéria os Projetos de Lei nº. 010/2018 e 234/2017, e 

as Emendas nº 4448/2017, 4574/2017 e 4587/2017 ao Projeto de Lei nº 234/2017.   A 

Emenda nº 4573/2017 ao Projeto de Lei nº 234/2017 recebeu parecer pela 

inconstitucionalidade e arquivamento da matéria. O Projeto de Lei nº. 011/2018 ficou em 

vistas com o Vereador Lélio Lopes. Para o Projeto de Lei nº 012/2018, o Vereador Luis 

Alberto Silva solicitou vistas pelo tempo de 1h, o que foi concedido pelo Presidente. 

Desse modo, a reunião foi suspensa. Reiniciada a reunião, às 10h58min, o Projeto de Lei 

nº 012/2018 retornou para apreciação, oportunidade em que o Vereador Antenor Teixeira 

pediu vistas da proposição. Logo após, o Projeto de Lei nº 013/2018 recebeu parecer pela 

constitucionalidade e tramitação da matéria. 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 


