
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

ATA N.º 24, DE 30 DE AGOSTO DE 2.021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E

REDAÇÃO

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00hs,
realizou-se no Plenário Félix Pereira de Almeida Júnior da Câmara Municipal de Jaciara
a vigésima quarta reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes
os Senhores Vereadores integrantes das Comissões, sendo: CCJR: Exmos. Srs. Zilmar
Barbosa Medeiros – Presidente, Charles Fernando Jorge de Souza – Vice-Presidente e
Jozias Melo de Almeida – Secretário. Havendo número regimental, o Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Exmo. Sr. Zilmar Barbosa Medeiros,
declarou aberto os trabalhos. Em pauta o Projeto de Lei n.º 13/2021, de autoria do
Poder Executivo que "Altera a Lei Municipal n.º 799, de 28 de junho de 2020, que
dispõe sobre estabelecimento de valores de multas, classificações de infrações e níveis
de som, relativas à emissão de ruídos, vibrações e outros condicionamentos ambientais
e dá outras providências". Após leitura, estudos e discussões as Comissões, por
unanimidade de votos, aprovaram o pedido de vista solicitado pelo Vereador Zilmar ao
presente Projeto de Lei. Projeto de Lei n.º 20/2021 de autoria do Poder Executivo que
"Dispõe sobre o licenciamento ambiental, pela Secretaria Adjunta de Meio Ambiente -
SAMA, de atividades e empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente
poluidores ou que possam causar degradação do meio ambiente no Município de
Jaciara, nos casos em que especifica, e dá outras providências". ". Após leitura,
estudos e discussões a Comissão, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório
apresentado pelo Nobre Edil Relator e foi emanado PARECER FAVORÁVEL ao
presente Projeto de Lei. Projeto de Lei n.º 22/2021, de autoria do Poder Legislativo que
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de envio de um funcionário bancário para a realização
da prova de vida dos idosos maiores de 70 anos no município de Jaciara/MT e dá
outras providências". Após leitura, estudos e discussões a Comissão, por unanimidade
de votos, aprovou o Relatório apresentado pelo Nobre Edil Relator e foi emanado
PARECER FAVORÁVEL ao presente 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.
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