CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COMISSÕES
PERMANENTES
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2017 às dezessete horas, reuniram-se na Sala das
Comissões, nas dependências da Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do
Sapucaí, os Vereadores membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de
Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento. Constatado
quórum mínimo dos membros de cada comissão, foi solicitado ao Assessor das Comissões que
fizesse a leitura das proposituras encaminhadas à análise e de seus Pareceres Jurídicos,
posteriormente os membros, com a competente assessoria, estudaram, debateram acerca das
seguintes matérias da Pauta: Projetos de Lei nº 01/02/03/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Tendo decidido da seguinte forma: quanto ao Projeto de Lei 01/2017 foram apresentados
pareceres favoráveis pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento
contendo emendas visando sanar os vícios apontados pela Procuradoria Jurídica, a Comissão de
Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social emitiu parecer opinativo contrário à aprovação;
quanto ao Projeto de Lei 02/2017 foram apresentados pareceres favoráveis, condicionados ao
encaminhamento do documento faltante apontado e quanto ao Projeto de Lei 03/2017 foi
determinada a realização de Audiência Pública a ser convocada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para cumprir requisito indispensável e que após ele voltasse a análise das
comissões em reunião futura. Não havendo mais nada a tratar os Presidentes, em harmonia de
vontades, encerraram a presente reunião e para constar, eu, Lucas José Ribeiro, Assessor das
Comissões Permanentes, digitei e li a presente ata que segue assinada pelos membros das
Comissões Permanentes citadas.
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