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ATA DA 40ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 12ª LEGISLATURA, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016.
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a reunião da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) nas dependências da sala de reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Igrejinha.
Constatada a presença dos vereadores titulares Vereador Josué da Rosa Francischetti, Vereador
Sarafago Pinto Neri e Vereador Valdecir Schröer, registrando-se ainda, a presença do Procurador
Jurídico da Câmara Sr. Gilberto Schiling, do Vereador Neimar Luiz Parreira, do Vereador Rogério
Miguel Pereira da Silva, do Secretário de Administração Sr. Leandro Marciano Hörlle, do Secretário
de Finanças Sr. Vitor Flesch, dos Assessores de Bancada Sr. Anderson Cardoso, Sr. Alex Von
Grafen e Sr. Leandro Osmar Krause, que lavrou a presente ata, a comissão deu início aos trabalhos
de análise dos seguintes projetos de origem Executiva:
Projeto de Lei n° 046/2016, que “ Dispõe sobre o afastamento mínimo das edificações em relação ao
recuo de jardim em zonas de interesse social, que especifica. ” Projeto de Lei nº 047/2016, que “
Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Igrejinha, para o exercício de 2017. ” Projeto de
Lei nº 051/2016 que “ Altera dispositivos da Lei nº 1.213, de 29 de dezembro de 1989, que “
Estabelece o Código Tributário do Município, consolida a Legislação Tributária e dá outras
providências.” ” Projeto de Lei nº 052/2016 que “ Altera dispositivos na Lei nº 4.404, de 10 de
agosto de 2012 que “ Autoriza o Poder Executivo a remover os restos mortais do cemitério
municipal localizado junto ao Loteamento Especial Sossego, que especifica.” ” Projeto de Lei nº
053/2016 que Revoga a Lei nº 4.133, de 13 de janeiro de 2010, que “ Cria o Adicional de Dedicação
à Docência e apoio pedagógico à docência, que especifica ”. Projeto de Lei nº 054/2016, que Altera
dispositivo na Lei nº 4.796, de 24 de novembro de 2015 que “ Autoriza o Poder Executivo a
renegociar os contratos de alienação de imóveis do sistema habitacional do Município, abrangidos
pelas Leis nº 1.049/88, 1.273/90, 1.652/92, 1.906/93, 1.951/94, 2.439/97, 2.670/98 e 2.671/98. ”
O Projeto de Lei nº 046/2016 será retirado pelo Executivo e substituído por um Projeto de Alteração
no Plano Diretor do Município. O Projeto de Lei nº 047/2016, apesar de já ter parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, continua na pauta da CCJ aguardando a realização da Audiência
Pública para discussão da Lei Orçamentária Anual que vai ocorrer no dia oito de novembro às 18
horas no Plenário da Câmara, para o caso de haver alguma emenda ao Projeto, para depois ser
liberado para votação. Os Projetos de Lei nº 051/2016, nº 052/2016 nº 053/2016 e nº 054/2016
receberam pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, estando aptos a serem
votados.
Foram analisados também na presente reunião, os seguintes projetos de origem legislativa:
Projeto de Lei do Legislativo nº 089/2016 que “ Dispõe sobre atendimento prioritário ao doador de
sangue em estabelecimento que menciona ” e o Projeto de Lei do Legislativo nº 091/2016 que “
Institui o Dia Municipal do Vereador e dá outras providências ”, ambos de autoria do Vereador
Josué da Rosa Francischetti.
O Projeto de Lei do Legislativo nº 089/2016 permanece na pauta da CCJ à espera de parecer do
IGAM para melhor análise e o Projeto de lei do Legislativo nº 091/2016 permanece na pauta da
CCJ, no aguardo de uma emenda a ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e a presente ata, que após lida e aprovada, segue
assinada pelos vereadores titulares dessa comissão.

“Doe vida: doe sangue, doe órgãos.”

