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ATA N.º 01, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.020 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14:00hs, realizou-
se no Plenário Félix Pereira de Almeida Júnior da Câmara Municipal de Jaciara a primeira 
reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes os 
Senhores Vereadores integrantes da Comissão, Exmos. Srs. Leomar Rodrigues de 
Souza  – Presidente, Charles Fernando Jorge de Souza - Secretário e Tiago Pereira dos 
Santos – membro suplente. Havendo número regimental, o Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, Exmo. Sr. Leomar Rodrigues de Souza, declarou aberto 
os trabalhos. Em pauta o Veto n.º 06/2019 ao Projeto de Lei n.º 43/2019 de autoria do 
Vereador Vanderlei Silva de Oliveira. Após estudos e discussões a comissão, por maioria 
de votos, decidiu que a simples autorização da implantação da energia solar do DAE-
JAC (Departamento de Água e Esgoto de Jaciara) por si só não altera em nada a 
estrutura organizacional do Departamento. Assim, concluíram os senhores vereadores 
pela derrubada do Veto n.º 06/2019 do Executivo Municipal. Em seguida, em pauta o 
Veto n.º 07/2019 às duas emendas de autoria deste Poder Legislativo apresentadas ao 
Projeto de Lei n.º 45/2019 de autoria Poder Executivo. Após estudos e discussões a 
comissão, por maioria de votos, verificou que as emendas não interferem no 
funcionamento da Administração Pública, pois ambas tem somente o condão de 
esclarecer sobre como o recurso federal de incentivo aos servidores será pago e 
repartido entre os agentes comunitários de saúde – ACS’s e os agentes de combate às 
endemias – ACE’s.  Assim, concluíram os senhores vereadores pela derrubada do Veto 
n.º 07/2019 do Executivo Municipal.  Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata e assinada por todos os 
membros presentes. 


