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Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 11h03min, tendo 

por local o Plenário Lígia Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final, sob a Presidência do Vereador Rafael da Silva 

Rodrigues, que, após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Omar Soares 

Abel Ghani, deu por abertos os trabalhos. Estavam presentes também os Vereadores 

Edimar Fagundes Cardoso, João Batista Scharosim Júnior e Luis Alberto Gonçalves 

Silva. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, após ser colocada em 

discussão e votação foi aprovada. Na sequência, passou-se à análise das matérias em 

pauta. 090/2019, 054/2020 e 058/2020 e a Emenda nº 1295/2020 ao Projeto de Lei nº 

058/2020 receberam parecer pela constitucionalidade e tramitação da matéria. Os Projetos 

de Lei nos 145/2019 e 012/2020 ficaram em vistas com o Vereador Edimar Fagundes. Para 

os Projetos de Lei nos 013/2020, 014/2020 e 040/2020 e para a Emenda nº 952/2020 ao 

Projeto de Lei nº 014/2020 a Comissão decidiu solicitar parecer jurídico. Para o Projeto 

de Lei nº 059/2019 a Comissão resolveu pedir parecer jurídico a seu respeito sob a égide 

da Lei Complementar nº 173/2020 e da legislação eleitoral, haja vista, neste caso, 

estarmos em ano eleitoral. Para o Projeto de Lei nº 059/2020 e para a Emenda nº 

729/2020 ao Projeto de Lei nº 015/2020 a Comissão deliberou por requer parecer jurídico, 

bem como, à Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos, o 

impacto financeiro que poderá acarretar a aprovação dessas matérias. 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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