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ATA DA 27ª REUNIÃO CONJUNTA DE COMISSÕES 
 

 Comissão de Legislação Justiça e Redação 

 Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas 

 Comissão de Serviços e Administração Públicos 

 Comissão de Segurança Pública 

 Comissão de Fiscalização Financeira e Controle Orçamentário 

 Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo 

 Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente 

 Comissão de Trânsito e Mobilidade Urbana 

Data: 18 de outubro de 2.021 com a presença de 10 Vereadores, conforme registro. 
Abertura Oficial da reunião pelo Presidente. 
Leitura e aprovação a Ata da reunião anterior. 
Como primeiro assunto da pauta foi analisado o Projeto que deu entrada em reunião 

ordinária, a saber: 
1. Projeto de Lei Complementar N.º 004/2021 - Analisado e encaminhado às relatorias 

aberto prazo de 04 dias para análise de emendas dos Vereadores, após emissão de 
parecer no prazo regimental. 

Como próximo assunto da pauta foi analisado o projeto de lei que foi encaminhado a 
redação final, a saber: 

2. Projeto de Lei N.º 030/2021 - Analisado e encaminhado às relatorias aberto prazo de 
02 dias para análise de emendas dos Vereadores, após emissão de parecer de 
redação final no prazo regimental. 

Como próximo assunto da pauta foram analisados alguns pedidos de providências que 
se encontra tramitando, a saber: 

3. Pedido de Providência N.º 001/2021 - Analisado e encaminhado ao arquivamento. 
4. Pedido de Providência N.º 002/2021 - Analisado e encaminhado ao arquivamento. 
5. Pedido de Providência N.º 003/2021 - Analisado e encaminhado a Corregedoria. 
Como último assunto da pauta foi analisado os projetos de lei que receberam parecer 

das Relatorias, a saber: 
6. Projeto de Lei N.º 035/2021 - Parecer apresentado pelas relatorias, discutido, 

votado e aprovado, encaminhado para o Plenário. 
7. Projeto de Lei N.º 036/2021 - Parecer apresentado pelas relatorias, discutido, 

votado e aprovado, encaminhado para o Plenário. 
8. Projeto de Lei N.º 037/2021 - Parecer apresentado pelas relatorias, discutido, 

votado e aprovado, encaminhado para o Plenário. 
9. Projeto de Lei N.º 038/2021 - Parecer apresentado pelas relatorias, discutido, 

votado e aprovado, encaminhado para o Plenário. 
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Nada mais havendo o Presidente das Comissões, Vereador João Batista Lupinacci, fez o 

encerramento oficial desta reunião, convocando os senhores Vereadores para a próxima 
reunião que se realizará dia 25 de outubro de 2.021 a partir da 16:00 horas. Participou 
também desta reunião além dos Vereadores o Assessor Geral - Roberto Ramalho e a 
Assessoria Jurídica com a Drª. Juliana Melo Almeida e o Dr. Antonio José Bernardes Bresci.  

 


