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ATA N.º 08, DE 30 DE MAIO DE 2.019 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 
 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14:00hs, realizou-se 
no Plenário Félix Pereira de Almeida Júnior da Câmara Municipal de Jaciara a oitava 
reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes os 
Senhores Vereadores integrantes da Comissão, Exmos. Srs. Charles Fernando Jorge de 
Souza  – Secretário e Tiago Pereira dos Santos – membro suplente. Havendo número 
regimental, o Secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Exmo. Sr. 
Charles Fernando Jorge de Souza, declarou aberto os trabalhos. Em pauta a discussão 
e votação da matéria dos Projetos de Lei n.º 22, de 30 de abril de 2019, de autoria do 
Poder Executivo, que “Que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para 
celebrar termo de uso de maquinários do Município para execução de obras na 
propriedade do Sr. Sindomar Barros Franco, localizadas das imediações da BR 364/163, 
em frente ao restaurante Chaleira Preta, e dá outras providências”. Após leitura e 
discussão do projeto de lei, concluíram os senhores membros da Comissão pela 
legalidade, constitucionalidade e regimentalidade, emitindo parecer favorável ao projeto 
de lei.  Em seguida foi colocado em pauta o Projeto de Lei n.º 21, de 29 de abril de 2019, 
de autoria do Poder Legislativo que “Institui o Programa Adote um Totem (Placa) de 
Sinalização de nome de rua no Município de Jaciara e dá outras providências”. Após 
leitura e discussão, concluíram os senhores membros da Comissão pela legalidade, 
constitucionalidade e regimentalidade, emitindo parecer favorável ao projeto de lei. 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. 


