
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 
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 PERÍODO DE RECESSO 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

17ª LEGISLATURA 

Bagé, 04 de maio de 2018. 

 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 08h47min, 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, 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. Na sequência, 

passou-se à análise das matérias em pauta. Receberam parecer pela constitucionalidade e 

tramitação da matéria: os Projetos de Lei nº. 034, 062 (com a Mensagem Retificativa nº. 

1452/18), 063, 064, 065 (com a Mensagem Retificativa nº. 1452/18), 066, 067, 068, 070, 

071, 072 (com a Mensagem Retificativa nº. 1452/18), 073 (com a Mensagem Retificativa 

nº. 1452/18), 074 (com a Mensagem Retificativa nº. 1452/18), 076 (com a Mensagem 

Retificativa nº. 1452/18) e 077/18, e as Emendas nº. 1455/18 ao Projeto de Lei nº. 066/18 

e 1446/18 ao Projeto de Lei nº. 046/18. O Projeto de Lei nº. 054/18 recebeu parecer pela 

constitucionalidade e tramitação da matéria, com a abstenção do Vereador Lélio Lopes. A 

Emenda nº. 1447/18 ao Projeto de Lei nº. 077/18 recebeu parecer pela constitucionalidade 

e tramitação com a matéria, com a apresentação de emenda pela Comissão. O Projeto de 

Lei nº. 063/18 ficou em vistas com o Vereador Antenor Teixeira. O Projeto de Lei nº. 

069/18 ficou em vistas com o Vereador Graziane Lara. O Projeto de Lei nº. 064/18 e a sua 

Emenda nº. 1450/18 ficaram em vistas com o Vereador Lélio Lopes. Para o Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 001/18, a Comissão decidiu por solicitar parecer 

jurídico e consulta ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM). Sobre o 

Projeto de Lei nº. 084/18, o Presidente decidiu por não colocá-lo em apreciação, sob o 

argumento de não terem sido entregues as cópias aos vereadores da Casa. O Vereador 

Luis Alberto Silva, quando da análise dos Projetos 062 e 065/18, ressaltou da relevância 

de conter nas proposições acerca de abertura de crédito informações sobre o contrato ou 

convênio a que estejam vinculados. O Vereador Antenor Teixeira, durante a apreciação 

do Projeto de Lei nº. 034/18, enalteceu a premência de o Poder Executivo observar o 

artigo 37 da Constituição Federal, quanto à realização de concurso público. Para os 



devidos fins, registra-se que a reunião foi suspensa, às 09h10min, por 30 (trinta) minutos, 

para aguardar a presença da Contadora Geral do Município, Sayonara Goulart Morrudo, 

para efetuar esclarecimentos sobre os Projetos que envolvam abertura de crédito. Os 

trabalhos foram reiniciados às 09h40min e, novamente, suspensos, às 10h14min, a fim de 

aguardar o envio, pelo Poder Executivo, de mensagens retificativas a alguns Projetos que 

estavam em pauta. Às 13h52min, foi recomeçada a reunião, que transcorreu até o seu 

término. Porém, às 16h36min, a Comissão voltou a se reunir, em motivo da devolução do 

Projeto de Lei nº. 069/18 pelo Vereador Graziane Lara, do seu pedido de vistas, 

oportunidade em que a referida proposição e a sua Emenda nº. 1454/18 receberam 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 


