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Reuniio da Comissão de CoNtituição e Justiçâ, SeguÍançâ Públics e

DiÍ€itos Eumânos pâr'a trâtar sobre os Projetos de Coúsolidação de
Leis n" 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, de 2020. PresidetrÍe -
Vereador Eduardo LuoDgo, Relator - verêâdor Àdilson Seirâs e

Revisom - Vereadora Mariza Barreto.

Aos dezcssetc dias do môs de dezcrnbao do ano dc dois mil c vinte. às dez horâs. retlnrram-se na
Sàla'Severino Silveira'' da Câmara de Vereadoles de I-alms do Sul. os Senhores Vereadores
intcg.antes da Comissão cle Constirriiçào e Justiça. Seguunça PúrbLica c l)ircitos ]lumanos.
Bduardo Luongo Presidcntc, Adilson Scixas Rclator. Mariza tsarrcto - llcvisora. para análise
c cnrissão dÇ Parcccrcs rcl'erentes aos Proietos de Consolidação ds Leis na 06. 07. 08. 09. I 0. I 1.

12. 13 e 1,1 de 2020. Projeto de Colsolidação de Lei no 06 de 2020 "Dispõe sobre a
Consolidaçâo das Lcis Municipais que dispôem sobre os direitos cla criança c do adolescente. em

I-avras do Sul". l)ro,eto de (bnsolidaçâo de l.ei na 07 de 2020 -'l)ispõe sobre a Consolitlação das
Leis Mluicipais que tratam sobre fer;aclos. eventos e datas corlernoratilas, em Lalras do Sul ,

Proielo de Consolidação de Lei ne 08 de 2020 "Dispõe sobre a Consolidação das Leis
Municipais que tatan'i sobre os direitos do idoso. em Lavras do Sul". P.ojeto de Llonsolidação dc
Lei na 09 de 2020'Dispõc sobrc a Clonsolidação das Lcis N{unicipais quc tralarr sobrc N,ício

Ambienle" em l.avús do Sul". Projeto de flôDsoliddçào de Lei no l0 de 2020 "Dispõc sobrc a

Corsolidação das Lcis ivlunicipais de Pllip os em Lâvràs do Sul". Projelo de abnsolidaçào de

Lei nq 11 de 2020 "Revoga. por consolidação. as leis que pcrdcram vigênoia. por dccurso dc
prezo ou por aÍcndimcnto dc scu objcto nomativo'^ Projeto de Consolidação de Lei na l2 de
2020 'Dispõe sobre a CoNolidação das Leis MuÍlicipais que tfatànr sobre a Saúde. ern l-avras do
Sul". Proieto de Consolidação dc Lcis n! ll de 2020 "Dispõe sobre a Consolidação ilas Leis
Municipajs que tratam sobre o Turismo. cm I-avras do Sul e Proieto de Consolidação de l,eis nr
14 de 2020 'Dispôc sobrc a Consolidaçào das l,eis Municipais que declaram utilidade púLblica

instituições. em Lavras .lo Sul". Abcrta a rcunião pelo Presidente da Comissão, 1bi dito que estào
em conibmidade para seguircnl l]nl tÍaolitaÇão os Proletos dc Consolidação dc Leis. Passada a
palavra ao Relator para que fizcssc cxplanação sobre as matérias em paúa. que as mesntas
atc'ndcm às detcrminações legais e constitucionais. Bsta Comissào .ücamiúou Oticio para a
Sccrciâ a de Assistênoia Sociai. Secretaria dc Tú sn1o. Sccrctaria dc l\lcio Ambicntc c
Secretaria d(] Saúde. Assim como, lôi encaminhado Oticio c cópia dos retbridos Projetos para o
Prcfcito Municipal e Assessoria.luridica para dar-lhes ciàrcia da tramitação dos Projetos de

Consolidaçâo de Leis e seus conleridos. lsla Comissào recebeu o olicio n! 071/2020, oriundo da
Secreta a do Meio Aúbientc. a qual apontou algumas leis que collsiderou üão esurem inclusas
no Projeto de Consolidação de Lei ne 09/2020- Sendo assinl. a Comissão de Clonslituiçào.
Justiça. Segr.[ança Púhlica e Direitos ltumanos. após ânálise do conteirdo das rnesmas. enlendeu
se tratarem de dispositivos não relacioDados colr Nleio Àtnbiente c sim com questões tribütárias
(iei na 2.739/2006 e na 2.917i2009). estruturais e bens adnrinistralivos (lei na 2.949,/2009 e nq

i.,16712017). Quanto à lcinp 3.378/2015. a mesmajá teve sua vigênciâ csgotada e esta inclusa o
Projeto de Consolidação np ll/2Í)20. qne rcvoga as lcis qüe pcrderam vigência por decurso cic
prazo ou atendimento dc seu obieto normatiYo. Decon'ido o prazo de l0 dias sem aprcsenlirção
de emendas. conlonne o ar1. 232. parágralb lq. do Regimento lntcnro c considcrando o debate
realizado nestâ Comissão. seguem e hamitação os relêrentes Projctos cle (lonsolidaçào de Leis.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encen"ada a presente Êrnião, sendo lavrada
gsta atâ que segue assinada pelos Vercadores integrantes da Comissão.

SALA SEVERINO SILVEIRÁ, EM I7 DE DEZEMBRO DE 2020.

VEREADOR LUONCO - PSB

VEREÂ XAS - PDT

VEREADORA MARIZA BARRETO . PROGRESSISTAS

REVISORA


