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Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 11h15min, tendo por local 
a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa, reuniu-se ordinariamente a Comissão de 
Ética Parlamentar, sob a presidência da Vereadora Luz Marina Ventura Vianna Portella, na 
forma regimental. Estavam presentes os Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia, Jeferson 
dos Santos Dutra e Luis Alberto Gonçalves Silva. Ao início, a Comissão recebeu o 
Requerimento nº. 1057/17 do Vereador Edimar Fagundes Cardoso, por meio do qual informa 
o seu impedimento de integrar a Comissão, tendo em vista o disposto no artigo 11 do 
Regimento Interno, segundo o qual veda a participação do Presidente da Câmara de 
Vereadores de participar das Comissões Permanentes, e indicou o Vereador Júlio César 
Jardim para substituí-lo, que passou a fazer da Comissão e estava presente na reunião. A 
seguir, foi realizada a reunião para Presidente da Comissão, para a qual os Vereadores 
Antônio Carlos Gomes Garcia, Luis Alberto Gonçalves Silva e Luz Marina Ventura Vianna 
Portella colocaram os seus nomes em pauta, onde foi eleito o Vereador Antônio Carlos 
Garcia, por 03 (três) votos a 02 (dois). Na sequência, o Presidente eleito da Comissão 
designou o Vereador Júlio Jardim como Secretário.Logo após, os vereadores acordaram que a 
presidência de cada vereador durará por um ano, a fim de que os membros da Comissão 
tenham oportunidade de presidi-la, afirmando o senhor Presidente que no segundo ano a 
presidência será ocupada pelo Vereador Luis Alberto Silva. Por fim, a Comissão deliberou 
que as reuniões ocorrerão as terças-feiras, às 11h, com minutos de tolerância.  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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