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ÂTA na 3/2021
Reuniâo da Comissão de Constitüição e Justiçâ, Segura!çâ Públicâ c
Direitos Humânos parâ trâtar sobre o Proieto d€ Lei n. 006, dc 2021.
Presidente - Vereatlor Dimmy Âlv€s, Rclâtor - Vereador Adilson
Seixâs e Revisor- Vereâdor Neto Viana.

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e virtc e um, às nove horas, reuniraDl-se na
Sala "Severino Silveira" da Câmalâ de Vereadores de Lal.ras do Sul. os Senhores Vereadores
integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Llumânos,
Dimmy Alves - Prcsidente, Adilson Seixas Relator, Neto Viana - Revisor, juntamentc com a
Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Aaimal e Assistênoia Social e Coúissão de
Obras, SaDeamento, llabitação e Transportes, para análise e emissão de Pal€cer referente ao
Proieto de l-ei nq 006 de 2021 . Projeto de Lci nq 006 de 2021 "Auroúza a alteração no tmçado da
esftâda municipal situada na localidade de três estradas.". AbeÍa a reudão pelo Presidente da
Comissào. foi dito que está em conlbnnidade para segui( cm trarnitação o Projeto de Lei-
Passada a palawa ao Relator parâ que fizesse explanação sobre a matéria em pauta, que a mesma
atende às determinações legais e constitucionais. Confomte Parecer lnfomativo nq 007/2021, do
Senhor Asscssor Jurídico da Cànam de Vereadores, destaca-se quc o projeto de lei em epígrafe
atende aos reqüsilos legais inereÍtes a espécie, contelldo no mesmo a suâ exposição de motivos,
bem como as manifestações da Secretaria Municipal dc Meio Ambiente e do Setor de
Engenharia da PreÍ'eitura Municipal, os quais analisanm o projeto de execução da alteração
viá.ia aprcsettado, ambos tendo emitido parecer favorável âo prosseguimento da prcteDsão.
ConsideraDdo o debate realizado r1esta Comissão, segue em tramitação o referente Plojeto de
Lei. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerqada a presente reuüião. sendo
lavrada esta ata que scgle assinada pelos Vereadôres integralres dà Comis.ào.
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