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A"IL na 4/2021
Reuniâo dà Comissão d€ Cotrstituiçâo c Justiçâ, Segurançâ Públicâ e

Dirôitos flumânos pâra tÍâtâr sobr€ o Projeto de L€i í'019, de 2021.
Prcsid€nte - Vereâdor Dimury Alves, Relator - Vereâdor Adilson
Seius e Revisor - Vereàdor Neto Viânâ.

Aos dezesscis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e unr, à dez horas, reuniram-se
na Sala "Severino Silveira" da Câmâra de Vereadores de Lavms do Sul, os Senhores Vereadores
integÉntes da Comissâo de Constituição e Justiça, SeguÍança Pública e Direitos Humanos,
Dimmy Alves Presidente, Adilson Seixas Relator, Ncto Viana - Revisor, juntamente com a
Comissão dc Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçâmento e Comissão de Saúde, Meio
Ambiente, Bem-Estâ-r Animal e Assistência Social, pára análise e emissão de Parecer refêrente
ao Projeto de Lei ne 0l9 de 2021. Prcjeto de Lei ne 019 de 2021 "Ratifica protocolo de intenções
firmado entre Municípios brasileiros, com finalidâde de adquirir vacinas para combate à
pandemia do coronavírusi medicnmentos, insumos e equipamentos na ifuea da saúdc.". Aberta a
reunião pelo Presideníe da Conrissão, foi dito que estí em confomridade para seguir em
tramitação o Projeto de l,ei. Passada a palav.a ao Relator para que fiz-esse explanação sobrc a

matéria em pauÍa. que a mesma alende à doÍerminações legais e constituciollais. Conforme
Parecer Informativo ns 010/202i. do Seúor Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores, quanto
ao aspecto formal do projeto êm si. sem maiores delongas, salvo melhorjuízo, destaca-se que o
projeto de lei em epígrafe ateode aos roquisitos legais inerenles a espécie, co[tendo no mcsmo a

sua exposiçâo de motivos. Considerando o debate realizado nesta Comissâo, segue eln
tramitação o rel'erente Projeto de Lei. Nada mais havendo a talar, o Presidentc deu por ercellada
a prcsente reunião, sendo lar,rada esta ata que segue assinada pelos Vergadores iltegrantes da
Comissão.
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