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ATA N.º 09, DE 12 DE ABRIL DE 2.021 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 
 

Aos doze dias do mês de abril 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 nona reunião da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes os Senhores Vereadores integrantes da 

Comissão, 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 09, de 09 de fevereiro de 2021 de 

autoria do Poder Legislativo, o qual “Autoriza a adoção de equipamentos públicos e de verdes 

complementares por pessoas físicas e jurídicas no Município de Jaciara”. Após leitura, estudos e 

discussões a comissão, por unanimidade de votos, aprovou o pedido de vista do Vereador 

Charles para melhor discutir o presente Projeto com seu Autor, Vereador Ivaneis Assunção. Em 

seguida, foi colocado em pauta o Projeto de Lei n.º 10, de 22 de fevereiro de 2021, de autoria 

deste Poder Legislativo, o qual "Estabelece a obrigatoriedade de sorteio público como critério 

de seleção nos programas de habitações populares, públicos ou subsidiados com recursos do 

município de Jaciara, do Estado e da União". Após leitura, estudos e discussões a comissão, por 

unanimidade de votos, aprovou o pedido de vista do Vereador Jozias Melo para melhor discutir 

o presente Projeto com seu Autor, Vereador Adnan Ahmad. Após, foi colocado em Pauta o 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 01 de 01 de março de 2021, de autoria deste Poder 

Legislativo, o qual "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Jaciarense ao Sr. Handson 

Freitas Farias". Após estudos e discussões a Comissão, por dois votos contrários e um voto 

favorável (Ver. Charles Fernando), emitiu Parecer Contrário ao mencionado Projeto.  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. 


