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ATA N. 10, DE 13 DE ABRIL DE 2.020 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14:00 hs, 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. Leomar Rodrigues de Souza – Presidente, Charles Fernando Jorge de Souza  – 

Secretário e Tiago Pereira dos Santos – membro suplente. Havendo número regimental, o 

Presidente, Exmo. Sr. Leomar Rodrigues de Souza, declarou abertos os trabalhos. Em pauta o 

Projeto de Lei n.º 05, de 06 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo, o qual “Dispõe 

sobre a autorização para firmar termo de parceria com o Clube Recreativo de Jaciara – CRJ – para 

realização de atividades relacionadas ao Projeto da Terceira Idade, e dá outras providências”. 

Após estudos e discussões a comissão, por unanimidade de votos, decidiu, acompanhando o 

Parecer Jurídico acostados aos autos, que o presente Projeto é legal, constitucional e legal, bem 

como oportuna a sua matéria. Em seguida, em pauta o Projeto de Lei n.º 05, de 12 de março de 

2020, de autoria Poder Legislativo, o qual “Dispões obre a obrigatoriedade de remoção dos cabos 

e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por prestadoras de serviços que operem no 

Município”. Após estudos e discussões a comissão, por unanimidade de votos, decidiu, 

acompanhando o Parecer Jurídico acostados aos autos, que o presente Projeto é legal, 

constitucional e legal, bem como oportuna a sua matéria.  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. 


