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ATA DA 1ª REUNIÃO DA MESA DIRETORA 
 

Em 30.01.2.019 com a presença dos 03 Vereadores da Mesa Diretora. 
 
Abertura Oficial pela Presidência do Vereador André Luis Franceli Consentini. 
Nesta reunião foram analisados diversos projetos do interesse desta Mesa que irão tramitar, a saber: 
.Projeto de Lei n.º 001/2019 - Dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem Municipal e dá outras 
providências; .Projeto de Lei n.º 002/2019 – Dispõe sobre a revogação da Lei N.º 1540/2006 e dá 
outras providências; .Projeto de Lei n.º 003/2019 – Dispõe sobre alteração na Lei n.º 1311/03 que 
Dispõe sobre a estrutura administrativa e o quadro de servidores da Câmara Municipal de Jacutinga e 
dá outras providências; .Projeto de Lei n.º 004/2019 – Dispõe sobre abertura de crédito especial no 
Orçamento Programa do Exercício de 2.019 da Câmara Municipal de Jacutinga; .Projeto de Resolução 
n.º 001/2019 – Dispõe sobre alteração na Resolução n.º 009 de 24 de outubro de 1.994 que Dispõe 
sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacutinga; .Projeto de Resolução n.º 002/2019 – 
Dispõe sobre alteração na Resolução n.º 001 de 15 de abril de 2.014 que Dispõe sobre a criação da 
Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Jacutinga. Estes foram analisados sobre sua 
necessidade e após aprovados por todos foram devidamente assinados e encaminhados ao protocolo 
para tramitação. A seguir foram avaliadas as comissões permanentes deste ano, foram apresentados 
dois requerimentos de lideranças um com 6 Vereadores e outro com 4 Vereadores, ficando portanto 
um Vereador sem bloco, foi analisado também as indicações feitas para compor as comissões por 
apenas um dos blocos e a seguir foram definidas as comissões, confeccionadas as respectivas Portarias 
e determinado a convocação de todos os Vereadores para no dia 04 de fevereiro as 15:00 hs iniciarem 
as reuniões conjunta de comissões sendo que nesta reunião serão escolhidos os Presidentes e 
Relatores. Nada mais havendo o Presidente agradeceu a presença de todos dando-se por encerrada 
esta reunião. Para constar eu, Engº Roberto Ramalho _______________, Assessor Geral da Mesa 
Diretora, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os presentes. 

Assinado: 

 

 

        ____________________________ 
Vereador André Luis Franceli Consentini  

Presidente 
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                      Vereador Agnaldo Roberto de Lima                      Vereador Ricardo Cunha Paiva   
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