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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 09h19min, 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, após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador 

Lélio Nunes Lopes Filho, deu por aberto os trabalhos. Estavam presentes os Vereadores 

Graziane Lara Martins, Luis Alberto Gonçalves Silva e Ramão Elias Teixeira Bogado. 

Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou 

aprovada. A seguir, passou-se à análise das matérias em pauta. Por sugestão do Vereador 

Luis Alberto Silva, os vereadores decidiram solicitar parecer jurídico aos Projetos de Lei 

nº. 135/18, com o voto contrário com Vereador Ramão Bogado, e 137 e 146/18, por 

unanimidade. Para o Projeto de Lei nº. 135/18, também por solicitação do Vereador Luis 

Alberto Silva, a Comissão deliberou que o parecer jurídico ao Projeto de Lei nº. 135/18 

seja exarado em conjunto para com os Projetos de Lei nº. 266, 267 e 268/17, os quais são 

de autoria do referido edil. Para o Projeto de Lei nº. 137/18, igualmente por sugestão 

Vereador Luis Alberto Silva, a Comissão ressaltou que o parecer jurídico tenha como 

enfoque a necessidade de uma nova lei, a qual revogará a Lei Municipal nº. 4.541/2007, 

haja vista as alterações apresentadas pela proposição. Às 16h28min, a Comissão voltou a 

se reunir, com a finalidade de apreciar os Projetos aos quais foi solicitado e emitido 

parecer jurídico e que estão na pauta das Sessões Extraordinárias. O Projeto de Lei nº. 

135/18 recebeu parecer pela inconstitucionalidade e arquivamento da matéria, com os 

votos contrários dos Vereadores Ramão Bogado e Graziane Lara. Na sequência, o 

Vereador Graciano Aristimunha Pereira, que acompanhou a reunião, indagou à Comissão, 

na qualidade de Líder do Governo, sobre a possibilidade de os Projetos de Lei nº. 137 e 

135/18 aguardarem o pedido de suspensão de tramitação, mesmo que ao segundo já tenha 

havido o parecer desfavorável. Sobre isso, o Presidente afirmou que a Comissão aceitaria 

com relação ao Projeto de Lei nº. 137/18, mas não quanto ao Projeto de Lei nº. 135/18, 

haja vista o voto contrário do Vereador Luis Alberto Silva, a respeito. Dessa forma, o 

Projeto Lei nº. 137/18 ficou no aguardo do requerimento de suspensão de tramitação, e o 

Projeto de Lei nº. 135/18 permaneceu com o seu parecer desfavorável. A seguir, foi 

analisado o Projeto de Lei nº. 146/18, que recebeu parecer pela inconstitucionalidade de 

arquivamento da matéria, com os votos contrários dos Vereadores Ramão Bogado e 

Graziane Lara, oportunidade em que os Vereadores Antenor Teixeira e Luis Alberto Silva 



declararam que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final prima pela análise 

técnica das matérias, e não política.  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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