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ATA N.º 07, DE 08 DE MARÇO DE 2.021 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 
 

Aos oito dias do mês de março 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 sétima 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 Veto total n.º 03 (Poder Executivo) ao projeto de 
Projeto de Lei n.º 03/2021, de autoria do Poder Legislativo, o qual “Dispõe sobre o reajuste dos 

vencimentos dos servidores efetivos e estáveis, ativos e inativos, pensionistas, dos 

comissionados e agentes políticos da Câmara de Vereadores do Município de Jaciara/MT, bem 

como aumento de remuneração para servidores a partir de 2022 e dá outras providências”. 

Após explanação do Sr. Procurador Legislativo decidiram os Srs. Vereadores, por unanimidade 

de votos, rejeitar parcialmente o Veto, emitindo Parecer pela manutenção do Veto somente 

quanto ao srt. 1º do Projeto de Lei em apreço. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em Pauta o 

Veto n.º 04/2021 (Poder Executivo) ao Projeto de Lei n.º 01/2021, de autoria do Poder 

Legislativo o qual “Dispõe sobre a autorização  para implantação de sombreadores nas vias 

públicas e dá outras providências”. Após leitura, estudos e discussões, a Comissão, por 

unanimidade de votos, emitiu Parecer Contrário ao Veto n.º 04/2021.  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. 


