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17ª LEGISLATURA 

Bagé, 03 de junho de 2019. 

 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 11h57min, 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 

Graziane Lara Martins, que deu por abertos os trabalhos, após a verificação de quorum 

pelo Secretário, Vereador Júlio César Jardim. Estavam presentes , também, os Vereadores 

Lélio Nunes Lopes Filho, Santo Geraldo Camacho e Sonia Mara Gomes Leite. 

Inicialmente, ocorreu a leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de colocada em 

discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, passou-se à análise da matéria em pauta. 

Os Projetos de Lei nº 050/19 e 053/19 receberam parecer pela constitucionalidade e 

tramitação da matéria. O Projeto de Lei nº 046/19 recebeu parecer pela 

constitucionalidade e tramitação da matéria, com a apresentação de emenda pela 

Comissão. O Projeto de Lei nº 052/19 ficou em vistas com o Vereador Graziane Lara. A 

Emenda nº 2243/19 ao Projeto de Lei nº 055/19 ficou em vistas com a Vereadora Sonia 

Leite. Às 15h26min, a Comissão voltou a se reunir para analisar a Emenda nº 2251/19 ao 

Projeto de Lei nº 048/19 e a Emenda nº 2243/19 ao Projeto de Lei nº 055/19, que foi 

devolvida pela Vereadora Sonia Leite do seu pedido de vistas. O Projeto de Lei nº 055/19 

e a sua Emenda nº 2243/19 receberam parecer pela constitucionalidade de tramitação da 

matéria. A Emenda nº 2251/19 ao Projeto de Lei nº 048/19 ficou em vistas com o 

Vereador Lélio Lopes. 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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