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LEI No. 1.937 DE l3 MÁRÇODE 2020

"DISPÕE soBRE A AUToRTzAçÂo DE poRTADoREs 
DEFTBRoLMtÁLctA EsrActoNÂR EM vAcAs lÁDESTINADAS Â IDOSOS, GESI,ANTES E DEFTCIENTE§ EDA OUTRAS PROVTDENCIAS'.

Árt. Io l'ica instituido, no ámbito do
anualmênte, Íio dia r2 dc maio. 

t MunicÍpio dc Jacíar4 o dia Municipal da Fibromialgia a ser comemorado,

Art 2'i{ data ora instituÍda constaÍá do carendário oÍiciar de Eventos do Município de Jaciara.

Art. 30 O podcr Executivo envidará
aulas e seminiirios de discussâo ,." .ltii::i:io,le 

suas 
-secretarias Para a reâlizaÉo de PalÉstras, debates,

diwlgaçâo de informooo., u."r.u iu ffioração 
do dia orâ insÍituído quc contribuam para a conscicntização ê

Art.4. Ficam as empresas públicas, empresas concessionáÍias de srobrigadas a dispensar, du.ante todo horário de expediente, ur"no,ot^''oot 
públicos e emprcsas privadas

fibromialgia. tento preferencial aos portadores de

Parágrafo Único; As empresss comerciais que recebam pagamcntos dc contas e bancos deverão incruir osponadores de fibromialgia nas firasjá destinadas a idosos, ge.Lr", 
" 

o.o"n*"..

Art. 5.. será permitido aos ponadores de Fibromialgia estacionar em vadeficientcs. 
_ __ . .srvx,q,Bra Esractonar em vagas já destinadâs aos idosos, gestantes e

Parágrafo Único: A identificaçâo dos beneficiários de daÍá po, meio de csítão e adesivo expedido peroErecutivo Municipal, por meio de comprovaçâo médica.

Aí. 6'As despesas decorrentes com a exê.,,.à^,.r^ --^---- ,

próprias, suprementad", ,a ,a""rráriJ. 
execução da prescnte Iei corrcrão por conta de dotrçõcs orçamentarias

Ârt 7'Esta Lei cntra em vigor na data de sua publicação

AL DE JACIÁRÂ, Esrado de Mato Ç1e53s, aprovou e eu pREFEITo MUNICtplo,
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art 8" Revogam-se as Jiiposições em contrário.
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GABTNETE DO pREFEtTo MUNrctpAL, EM l3 DE MARÇO DE 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'OI DE II DE FEVEREIRO DE 2O2O

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

A iniciativa ao Projeto de Lei visa atender a demanda de parte da população municipal qüe é acometida pela

fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes'

Ern texto disponível em httDS:// ius.conr.br/JÍi {ros/3 i468/da-necessid ade-tlcencuadrame to-dos-oacicnte s-de-

soas-cotn-dcfic iencia-e-claconc essao-de-holar io-csoecial-dc- abalho encontramos o
tl bron] i lsia-conro-oes

seguinte apontamento

,,A fibromialgia, incluída no Catálogo Intemacional de Doenças apenas em 2004, sob o código CID l0M 79 7' é

uma doença multifatorial, de causa ainda desconhecida, definida pelo renomado profissional, Dr. Dráuzio

Varela, como sendo uma":

Dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulaçôes

Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de

supressão da dor (...)[].

por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são as

causas.Entretanto,jáestápacificadoqueosportadoresdecitadaenfermidade,emsuamaioriamulheres,nafaixa

etária de 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade á dor do que as pessoas que não são acometidos por ela' em

virtude de o cérebro dos doentes interpretarem os estímulos á dor de forma exagerada, âtivando o sistema

nervoso por inteiro.
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Estamos encaminhando a essa Insigne casa de Leis, para que seja devidamente aPleciado por essa nobre

edilidade o projeto de Lei que "DISPÕE SOBRE A AUTORTZAÇÃO DE PORTADORES DE

FIBROLMIALGTA ESTACIONAR EM VAGAS JÁ DESTINADAS A IDOSOS, GESTANTES E

DEFICIENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

A interpretaçâo exagerada dos estímulos pelo cerebro faz com que o paciente sinta ainda mais dor, conforme

explica a cartilha ,.Fibromialgia - canilha para pacientes"[2], editada pela sociedade de Reumâtologia.

Os principais sintomas que caracterizam a fibromialgia são dores generalizadas e recidivas, de modo que ás

vezes sequer é possível elencar onde dói sensibilidade ao toque, síndrome do intestino initável, sensaçâo de

pemas inquietas, dores abdominais, queimações, formigamentos, dificuldades para urinar, cefaleia, cansaço'

sono não reparador, variação de humor, insônia, falta de memória e concentração e até mesmo distúrbios

emocionais e psicológicos, a exemplo de ranstornos de ansiedade e depressão

Seu diagnostico e essencialmente clinico, de acordo com os sintomas informados pelos pacientes nas consultas

médicas, tais com a identiÍicação de pontos dolorosos sob pressão, tambem chamados de tender-points.

Não existe um exame especifico para sua descoberta, de forma que o diagnóstico resulta dos sintomas e sinais

reconhecidos nos pacientes, bem como da realização de distintos exames que são utilizados para excluir doenças

que possuem sintomas semelhantes à fibromialgia.

Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a pÍogressão da

doença que, embora não seja fatal, implica severas restrições á existência digna dos pacientes, sendo pacifico que

eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos asPectos social,

profissional e afetivo de sua vida

A tibromialgia é, portanto, uma condiçâo clinica que demanda controle dos sintomas, sob pena de os fatores

fisicos serem agravados, exigindo a necessidade de uma combinação de tratamentos medicamentosos e

medicamentosos,emvirtudedeaaçãodosmedicamentosnãosersuficiente'lmpõe.se'portanto,asubmissãoa

um tratamento multidisciplinar, como ensina Lin Tchie Yeng, rnédica fisiatra que trabalha no Grupo de Dor do

Serviço de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo[3]

Os antidepressivos e os neuromoduladores são a principal medicação atualmente utilizada pelos pacientes de

fibromialgia, uma Yez que controlam a falta de regulação da dor por parte do Çérebro' atuando sobre os níveis de

neurotrânsmissores no cérebro, pois são capazes de agir eficazmente na diminuição da dor' ao aumentar a

qüantidade de neurolmnsmissores que diminuem a dor desses Pacientes

www.iaciarâ.mt.gov.br
(66) 346]-7900
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O uso de medicamentos pelos pacientes é imperioso para a estabilização de seu quadro, não gerando quaisquer

efeitos os anti-inflamatórios e analgésicos simptes, uma vez que atuam para tratar dores associadas âos danos

teciduais, o que não se dá na fibromialgia. Como na fibromialgia o que ocone é uma alteração no cérebro quanto

à percepção da dor, referidos medicamentos não sâo aptos a tratar os pacientes
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O tratamento não medicamentoso dos pacientes exige. por exemplo, a prática de atividade ffsica individualizada

e especializada, principalmenle com exercicios aeróbicos, de alongamento e de fortalecimento, que deve ser

realizada de três a cinco vezes por semana, acupuntura, massagens relaxantes, infiltração de anestesicos nos

pontos da dor, acompanhamento psicológico, dentre outros.

A realização do tratamento requer, poÍanto, que o paciente disponha de tempo suficiente, bem como dispensa

gastos de levada monta, uma vez que o sistema Único de Saúde SUS não dá cobertura a todas essas atividades.

Em que pesem as severas restrições á sadia qualidade de vida dos pacientes, referida doença não contemplada

pelo rol de pessoas com deficiência elencado no art. 4', do decreto no 3.298/1999, que regulamenta as Leis n'

I 0.048/2000 e 10.098/2000. "lsso tem causado inúmeros transtomos a essas pessoâs, especialmente no que tange

a concessão de beneficios destinados ás pessoas com deficiência, razão pela qual se torna relevante a presente

discussão."

Dessa forma se faz necessária a criação do Dia da fibromialgia no intuito de esclarecer a população quanto a

doença, e tratamentos bem como dispensar atendimento prioritário a fim de minimizar o soÍiimento desses

pacientes.

Posto isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação dos nobres

vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que seja ao final deliberado e aproyado na devida

fonna.

A BI)I.] C VI OHAMMAD

MUNICIPALP E
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AO I]XCELENTiSSIMO SENHOR

VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA

N4D, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA MT,



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
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PROJETO DE LEI NO OI DE I I DE FEVEREIRO DE 2O2O

"DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PORTADORES DE

FIBROLMIALGIA ESTACIONAR EM VAGAS JÁ

DESTINADAS A IDOSOS, GESTANTES E DEFICIENTES E

DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Art. lo Fica instituído, no âmbito do Município de Jaciara. o dia Municipal da Fibromialgia a ser comemorado,

anualmente, no dia 12 de maio.

Art.3o O poder Executivo envidará esforços por nreio de suas Secretarias para a realização de palestras, debates,

aulas e seminários de discussão na comemoração do dia ora instituido que contribuam paÍa a conscientizaçào e

divulgação de informações acerca da doença.

Art. 4" Ficam as empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas

obrigadas a dispensar, durante todo horário de expediente, atendimento preferencial aos portadores de

fibromialgia.

parágrafo Único: As empresas comerciais que recebam pagamentos de contas e bancos deverão incluir os

portadores de fibromialgia nas filas já destinadas a idosos, gestantes e deficientes'

Art. 5,,. Seú permitido aos portadores de Fibromialgia estacionar em vagas já destinadas aos idosos, gestantes e

deficientes

parágrafo único: A identificação dos beneficiários de dará por meio de cartão e adesivo expedido pelo

Executivo Municipal, por meio de comprovação medica.

Art. 6. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão pof conta de dotações o[çamentarlas

próprias. suplementadas se necessário

RUE

CMJ
FLSArt. ?" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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A CÂMARA MLINICIPAL DE JACIARA, Estado de MAIO GTOSSO, APTOVOU C CU PREFEITO MUNICIPIO,

sanciono a seguinte LEI:

Art. 2o A data ora instituída constará do Calendário Oficial de Eventos do Município de Jaciara'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art.8" Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. EM I I DE FEVEREIRO DE 2020.

AI]DULJ I' IN OIIAI\íMAt)
Pre ito Mu c I 201'l a2020

DA SILVA
Secretário Municipal de Admin / Ponaria n'. 02/2018

SUELY CRIS A SILVA DE MORAES
Secretária Municipal de Portaria n'. 06i/2019

t/

Registrada e Publicada de conformidade com a Legislação vigente, com aÍixação nos lugares de costume,

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio tzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

pnneceR lunÍotco oo6lzozo.

'ollí

ollo3 P pRoJETo DE LEt Ne o1l2020, otspÔE soBRE A

AUÍoRtzAÇÃo DE poRTAooREs DE FtBRoM|ALGtA

EsrActoNAR EM vAGAs tÁ orsrtruaons A tDosos,

GEsTANTEs E DEFTctENTEs E oÁ ournas PRovtDÊNclA5.

mÀ.Sil',

nrmróRto

O Projeto de Lei dispõe sobre a autorização de portadores de fibromialgia

estacionar em vagas já destinadas a idosos, gestantes e deficientes, e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

eruÁtrsr tuRíorca

o presente Projeto de Lei visa assegurar às pessoas portadoras da doença

denominada "fibromialgia" o mesmo tratamênto dado aos idosos, gestantes e demais

deficientes físicos em relação ao atendimento preferencial, seja em filas seja em vagas de

estacionamento, além de criar "o dia municipal da fibromialgia" e previsão de realização de

palestras e eventos de conscientização sobre a referida doença.

Ruà lurucê, 1301 - centro - cEP 78820-000 - JaciaralM'I
www.camaíãjaciaÍà.mt.gov.br

1
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ne: (66)3451.7350 - Fãx: (66)3461-7371 - 5rte \\

I

a presente a ná lise:



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Em relação à constitucio na lidad e do Proieto de Lei, verifica-se que a

iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art.30. compete aos Municípios:

| - legislar sobre assunto5 de interesse local;

Alem disso, há o Decreto ne 6.949, de 25108/2009, que promulgou a

convenção lnternacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo

Facultativo (norma que possui o stotus de emenda constitucional), prevê, em seu artiSo 4e, 1, a,

o seguinte:

"Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos

os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência,

sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deÍiciência", comprometendo-se a:

"a) Adotãr todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza,

necessáÍias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção."

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei ne 13.146/2015, discorre em

seu a rtigo 2e que:

Art.29. considera-se pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma

ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em

igualdade de condiçôes com as demais pessoas.

\{t-
Rua Jurucê, 1301- Cenrro - CEP 78820-000 - lêcraÍô/MT Fone: (66)3461-7350 - Fâx: (66)3461-7373 - Site

www,câmaíalaciarà.mt.Bov. br
2

Na mesma legislação, o artigo 8e do Estatuto, em relação ao direito à

acessibilidade preceitua que:

W



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Art.8e É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência,

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida. à saúde, à sexualidade, à

paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à

proÍissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao

transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à

comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à

liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da

Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu

Protocolo Facuttativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar

pessoal, social e econômico.

Temos ainda na esfera federal matéria legal direta sobre o assunto da

fibromialgia, trata-se do Projeto de Lei ns 427912079 do Deputado Federal Boca Aberta (PROS-

PR), que dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, que está em

trâmite na Câmara dos Deputados.

Nesta senda, a constituição Estadual, garante os direitos fundamentais

das pessoas com deficiência, em seu artigo 1.0, dispõe quê o Estado e seus Municípios

assegu ra rão:

Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus lúunicípios assegurarão, pela lei e pelos atos

dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e

garantias individuais e coletivas, além dos corrêspondentes deveres, mencionados na

Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios

que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados interoacionais em que a

República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

lll - a implantação de meios assecuratórios de que ninguém será prejudicado ou

privilegiado em razão de nascimento. raça, cor, sexo, estado civil, natureza de seu

trabalho, idade, religião, orientação sexual, convicçôe5 políticas ou filosóficas,

deficiência fisica ou mental e qualquer particularidade ou condição;

N\Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - lê.iaralMT tone: {66)3461-7350 - Fax: (66i3461-7373 - Site

www.camãíaiacràra-mt,8ov,bÍ
3
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Na ordem jurisprudencial, há também o reconhecimento do conceito

aberto de pessoa com deficiência, que é plenamente extensível aos portadores de fibromialgia,

vejamos:

pRocEssuAL clvlL. sERvlDoRA PÚBLlcA, PoRTADoRA DE tlBRoMlALGla. REDUçÃo

oA JoRNADA DE TRABALHo. posstBtuDaoe. pttÍcta ruÉotcA REALIZADA PoR PERtro

REGULARMENTE lNscRlro. DEsNÊcESsIDADE DE REALIZAçÃo PoR JUNTA oFlclAL.

coMtNAçÃo DE MULTA DlÁRlA coNTRA A FAzENDA PÚBLlcA. PosslBlLlDADE. 1

Apelação interposta em face de sentença que antecipou os efeitos da tutela, reduzindo a

jornada de trabalho da autora para 6 (seis) horas diárias, independentemente dê

compensação e 5em a redução da remuneração. 2. Hipótese em que a perícia realizadâ

foi robu5ta o suficiente para solver as dúvidas quanto à condição de saúde da apelada,

portadora de fibromialgia.3. Laudo pericial que confirmou a tese veiculada Íla inicial,

atestando que a autora realmente sofre impedimento de longo prazo, com prejuÍzo de

participação plena e eÍetiva na sociedade, com a necêssidade de redução da carga de

trabalho para o controle da patologi a.4, considerando-se q novo conceito

interpretati vo de oessoa com defici ência. inaueurado oela convencão lnternac io nal

P 5comO ra internali m status de stituciona

t-5e ue a aulor es5oa com d ta elo menos o fim de obter

redução da iornada de tÍabalho , independente mente de aompensacão e sem a

remu ara seis h onÍorme n art.9

oaráF.ra'f o 2 e, da [ei n.8 LL2/199r. s. 
^

perícia realizada por profissional devidamente

inscrito, substitui a realização da mesma perícia pela junta oficial. Precedentes. 6 A

aplicação de multa diária tem o condão de coagir a parte à prestação da obrigação de

fazer ou não fazer, a qual deveria ter sido realizada espontaneamente. A astreinte não

tem caráter punitivo, mas sim coativo, não havendo óbice à 5ua aplicação face à Fazenda

Pública. Não havendo resistência ao cumprimento da pretensão, não haverá a cobrança

de multa. 7. Apelação impíovida. (PROCESSO:00009120820134058102, AC5142S2ICE,

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO, Íerceira Turma, IULGAMENTO:

26/02/2015, PUaucAÇÃo: D.lE 04/03/2015 - Página 90).

Portanto, à luz dos fundamentos expostos, é possível reconhecer aos

portadores de fibromialgia a condição de pessoas com deficiência, estendendo-lhes o direito de

receber atendimento preferencial e a utilização de vaga de estacionamento privativo,

Rrâlur.La lJtrl f.rrtÍo ítl,'tllr )rlri i. irr".i' i,r ,,iliri)i.lr, 1iir, itr' Ll l'/lltl 7l/l str ut
I .lr 'r i rrlrr
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

potencializando o interesse local, adicionando na ordem legal municipal, matéria que está

prevista, ainda que indiretamente, na ordem legal nacional e estadual.

Logo, verifica-se que o Projeto de Lei é legal e amplia, nos interesses

locais do município, a proteção e a garantia de direitos às pessoas com deficiência, no caso, as

pessoas portadoras de fibromialgia.

coNcrusÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer e pela legalidade do Projeto

de Lei.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regime ntais viEentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade iurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

E o parecer.

JaciaÍa/MT, 03 de mR{\o de 2020.

\*§Nürr*l^
MICHET KAIPPES

oAB/MT 14.185
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PROJETO LEI N."01, DE 11 DE FEVEREIRO DÉ2020,
PODER EXECUTIVO

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que
dispÕe sobre a autorizaçâo de portadores de fibromialgia estacionar em vagas já
destinadas a idosos, gestantes e deficientes ê dá outras providências.

II- CONCLUSOES DO RELATOR

Projeto de extrema importância social, vez que garante às pessoas
portadores de fibromialgia o mesmo tratamento dispensados aos idosos, gestantes e
demais deficientes físicos em relação ao atendimento preferencial e o direito de
estacionar em vagas destinadas para essas pessoas.

Estamos aqui diante de uma importante ação de inclusão das pessoas
portadoras de fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos a
seus pacientes.

Sâo as conclusões

/
VER

Presidente
R LEO A

da Comissão

PLENÁRIO FÉLx PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIoR
JACTARA(MT),09 DE MARÇO DE2020.

(ooircues DE ouzA
onstituição, Justiça e Redação

CMJ
FLS,

BSTADO DE MATO GROSSO

CÂuAnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTIÇA E REDACÃO

RELATORIO

I- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

Rua JuÍucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - laciârã/MT - Fonei (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:
www.camarajaciara.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

cotutssÃo DE coNsnrulcÃo. JUsrÇn e neoncÃo

PROJETO LEI N.O 01, DE 11 DE FEVEREIRO OÉ,2020.
PODER EXECUTIVO

VOTOS:

Reitera o voto,

VEREA ORIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão d onstituição, Justiça e Redação

VEREA CHARLES NDO JORGE DE SOUZA
Secretário da Comissão stituiçáo, Justiça e Redação

VEREADOR TIAG EREIRA DOS SANTOS
onstituição, Justiça e Redaçáo

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), 09 DE MARÇO OE2020.

lrus
I RLIB

I

ilt- DEC|SÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redaçáo, reunida nesta data infra, após a

apreciação do Relatorio elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:
Pela Ordem:

Com as conclusões do Relator

Membro da Comissáo de

Rua .lu rucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: {66)3461-7373 - Site:

www.camarajacia ra.mt.gov.br



De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime

da comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e

votação emite PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

óonréues DE ouzA

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.g 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.O 01, DE 11 DE FEVEREIRO DE2O2O.
PODER EXECUTIVO

VERE OR
Presidente da Comissáo d onstituiçâo, Justiça e Redação

VEREADOR CHARLES FERN NDO JORGE DE SOUZA
Secretário da Comissão nstituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIAG EIRA OOS SANTOS
À/embro da Comissão de onstituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), 09 DE MARçO DE 2020.

Rua.lurucê, 1301- Centío -CEP 78820-000 -.laciara/MÍ- Fone: (66)3461-7350 - Fôx: (
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