CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
ATA ORDINÁRIA Nº 007/2022
PERÍODO ORDINÁRIO
2ª SESSÃO LEGISLATIVA
18ª LEGISLATURA
Bagé, 14 de junho de 2022.
Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h45min, tendo
por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, desta Casa Legislativa, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sob a Presidência do
Vereador Cleber Zuliani Carvalho, na forma regimental, que, após a verificação de
quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Rodrigo Halfen Ferraz, deu por aberta a
reunião. Estava presente, também, o Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado.
Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião ordinária anterior, a qual, depois de ser
colocada em discussão e votação, foi aprovada. Logo após, procedeu-se à eleição do
presidente da Comissão, haja vista a saída do Vereador Carlos Adriano Silveira Carneiro,
ocasião em que foi eleito, por unanimidade, o Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado, na
sequência, manifestou que irá designar o Secretário da Comissão na próxima reunião em
que estiverem presentes todos os vereadores. A seguir, passou-se à análise das matérias
em pauta. Os Projetos de Lei nos 027/2021, 050/2021, 143/2021, 071/2022, o Projeto de
Lei Complementar nº 004/2021, a Emenda nº 2388/2021 ao Projeto de Lei nº 050/2021 e
o Veto nº 1239/2022 ao Projeto de Lei nº 117/2021 receberam parecer pela
constitucionalidade e tramitação da matéria. Para os Projetos de Lei nos 044/2021,
064/2022 e 076/2022, a Comissão decidiu pela solicitação de parecer jurídico acerca
deles. Os Projetos de Lei nos 125/2021 e 129/2021 e o Veto nº 1009/2022 ao Projeto de
Lei nº 032/2022 ficaram em vistas com o Vereador Cleber Carvalho. 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

