
 

 

 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

ATA 

Reunião: 17ª Ordinária Sessão legislativa: 1ª Legislatura:2021/2024 

Data: 29/09/2021 

Horário de início: 14h00min Horário de encerramento: 16h30min 

Local: SALA DAS COMISSÕES 

 

 

 

 

ABERTURA 

 

Sob a presidência do vereador JOÃO PEDRO CARVALHO ROCHA, com a presença do vereador 

LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO (Secretário) e da vereadora EMILIANE 

RIBEIRO LÁZARO (Membro), reuniu-se a comissão com a presença da equipe da Secretaria 

Legislativa e a equipe do setor contábil da Prefeitura Municipal de Ibatiba, Secretário de Finanças Diego 

Huguinim, contadora do município de Ibatiba Fernanda Almeida, e o assessor contábil Wantuil Carlos 

Simon. Havendo quórum, o Presidente declarou abertos os trabalhos. 

 

ORDEM DOS TRABALHOS 

a) Aprovação da ata anterior; 

b) Indicação do Relator Projeto de Lei Ordinária nº xxx/21,  

c) Leitura do Parecer Jurídico do Procurador da CMI; 

d) Discussão do Projeto de Lei Ordinária nº x/21. 

 

Iniciado os trabalhos, o Presidente da CLJR realizou a leitura do Parecer Jurídico do Procurador 

da CMI, em que foi constatado a constitucionalidade do referido projeto de lei. Em seguida, foi 

indicado o VEREADOR JOÃO PEDRO CARVALHO ROCHA para ser o relator do projeto 

de lei xxxx. Posteriormente, os vereadores falaram da importância desse reunião, a questionaram 

alguns pontos que eram dúvidas entre os membros da Comissão, como os valores 

disponibilizados nos anexos do PPA 22-25, a necessidade de realizar emendas no tocante aos 

recursos destinados a reforma da Câmara, e se haveria prejudicialidade ao projeto, caso os 

vereadores emendasse o mesmo. Após o questionamento dos vereadores, a equipe da contabilidade da 

Prefeitura, especificamente a contadora do município de Ibatiba Fernanda Almeida, e o assessor contábil 

Wantuil Carlos Simon, responderam os questionamentos dizendo, sempre, sobre a competência do Poder 

Legislativo de realizar as alterações necessárias, mas alertou sobre a tecnicidade exigida para tal. Diante 

da abordagem da equipe da Prefeitura Municipal de Ibatiba, os membros da CLJR tiveram suas dúvidas 

sanadas. Após a fala de todos os presentes, a Comissão realizou um intervalo de 30 min para que 



 

 

retomasse os trabalhos com aprovação ou não dos pareceres realizado pelo relator. Na retomada 

dos trabalhos, foi feita a leitura dos pareceres e foi aprovado por unanimidade pelos membros da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se esta 

ata, que será assinada por todos os membros desta Comissão presentes, conforme previsão 

regimental. 

ATA APROVADA 

Distribuição em avulso: / /   

Comunicação de aprovação: / /   

 

  
Presidenta/Presidente 


