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ATA N.º 01, DE 11 DE ABRIL DE 2.019 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 
 

Aos onze dias do mês de abril 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 primeira 
reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes os 
Senhores Vereadores integrantes da Comissão, Exmos. Srs. Rodrigo Francisco  – 
Presidente e Tiago Pereira dos Santos – membro suplente. Havendo número regimental, 
o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Exmo. Sr. Rodrigo 
Francisco, declarou aberto os trabalhos. Em pauta a discussão e votação da matéria dos 
Projetos de Lei n.º 10, de 25 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a alteração do art. 5º, 8º, 11 da Lei 1.655, de 26 de fevereiro de 2015  e 
dá outras providências”. Após leitura e discussão do projeto de lei, decidiram os senhores 
vereadores pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, emitindo parecer 
favorável ao projeto de lei.  Em seguida foi colocado em pauta o Projeto de Lei n.º 17, de 
22 de março de 2019 que “Estabelece regras e reajusta valores para concessão de 
diárias aos servidores da Previdência 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. Em 
pauta, ainda, o Projeto de Lei n.º 03, de 04 de fevereiro de 2019 que “Altera o art. 49 da 
Lei n.º 1.180/19, a qual dispõe sobre a política de atendimento da criança e do 
adolescente, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal da 
Infância e da Adolescência”. Após leitura e discussão, concluíram os senhores membros 
da Comissão pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei, seguindo orientação dada pela 
Procuradoria Legislativa desta Casa que em seu Parecer julgou inconstitucional a 
exigência de se ter carteira nacional de hablitação (CNH) para que uma pessoa possa 
se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar, emitiram pois, parecer pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei. Em pauta, ainda o Projeto de Lei n.º 16, de 15 
de março de 2019, que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para 
celebrar termo de uso de maquinário do Município para a execução de obras na 
propriedade do Sr. Alessandro Viera da Silva localizado no bairro Flamboyant e dá outras 
providências”. Após leitura e discussão do projeto de lei, decidiram os senhores 
vereadores pela constitucionalidade, legalidade 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. 


