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ATA N.º 34, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.019 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 sexta reunião extraordinária da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Presentes os Senhores Vereadores 
integrantes da Comissão, Exmos. Srs. Leomar Rodrigues de Souza – Vice-
Presidente, Charles Fernando Jorge de Souza  – Secretário e Tiago Pereira dos 
Santos – membro suplente. Havendo número regimental, o Vice-Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Exmo. Sr. Leomar Rodrigues, 
declarou aberto os trabalhos. Em pauta a discussão e votação da matéria do 
Projeto de Lei Complementar n.º 37, de 24 de setembro de 2019, de autoria 
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a taxa de localização e funcionamento 
pelo exercício do Poder de Polícia do Município de Jaciara/MT”. Após leitura e 
discussão, concluíram os senhores membros da Comissão, acompanhado o 
Parecer Jurídico acostado aos autos, pela devolução ao autor (Poder 
Executivo) para que se proceda aos ajustes necessários indicados pelo 
Procurador Legislativo. Em seguida, o Vice-Presidente da Comissão colocou 
em Pauta o Projeto de Lei n.º 40, de 07 de outubro de 2019, de autoria do 
Poder Executivo, que “Dispõe sobre o processo de licenciamento e avaliação 
de impacto ambiental, cria a taxa de licença ambiental e dá outras 
providências”. Após leitura e discussão, concluíram os senhores membros da 
Comissão, acompanhado o Parecer Jurídico acostado aos autos, pela 
devolução ao autor (Poder Executivo) para que se proceda aos ajustes 
necessários indicados pelo Procurador Legislativo. Em seguida, o Vice-
Presidente, Exmo. Sr. Leomar Rodrigues de Souza, colocou em pauta o Projeto 
de Lei n.º 42, de 16 de outubro de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que 
“Dispõe sobre a autorização para implantação do uso de energia solar nas 
escolas públicas municipais 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. Em seguida, foi colocado em pauta, pelo Vice-Presidente da Comissão, 
o Projeto de Lei n.º 44, de 18 de outubro de 2019, de autoria do Poder 
Legislativo, que “Institui a declaração municipal de liberdade econômica, 
estabelece garantias de livro mercado 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. Em seguida, em pauta, o Projeto de Lei n.º 45, de 21 de outubro de 
2019, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a proibição do corte 
de fornecimento de gás, energia elétrica, telefonia fixa e móvel ás sextas-
feiras, sábados, domingos, feriados e último dia útil anterior ao feriado no 
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Município de Jaciara e dá outras providências”. Após leitura e discussão, 
concluíram os senhores membros da Comissão, acompanhado o Parecer 
Jurídico acostado aos autos, pela devolução ao autor para que se proceda aos 
ajustes necessários indicados pelo Procurador Legislativo. Nada mais havendo 
a tratar o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi 
lavrada a presente ata e assinada por todos os membros presentes. 


