ATA Nº 01/2020
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL REALIZADA NO DIA ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E
VINTE.
Objetivo: Apreciação de Proposições

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Araci,
situada a Rua Sete de Setembro nº 320, reuniu-se, em obediência ao artigo 39,
inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araci, a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final, para cumprir a Comunicação Interna Nº
01 de 18 de fevereiro de 2020 e deliberarem sobre projeto de sua competência
que esteve na pauta da primeira sessão ordinária do ano, estando presentes os
vereadores José Augusto Moura de Andrade e Jamile Magalhães da Costa.
Itens: (1) Projeto de Lei nº 001/2020, de autoria do Vereador José Augusto
Moura De Andrade, que “dispõe sobre a criação da Comissão de Apoio à
Mulher vítima de violência, no município de Araci” (2) Projeto de Lei nº
002/2020, de autoria do Vereador José Augusto Moura De Andrade, que
“estabelece prioridade de matrícula e de transferência às crianças e
adolescentes, que estejam sob a guarda de mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental
de Araci”. (3) Projeto de Lei do Legislativo Nº 003/2020, de autoria do Vereador
Jerônimo Jesus de Lima que “altera o art. 21 da Lei nº 301, de 18 de novembro
de 2019, que dispõe sobre a denominação de ruas do Povoado Várzea da
Pedra”; (4) Projeto de Lei do Legislativo Nº 004/2020, de autoria do Vereador
Jerônimo Jesus de Lima que “altera o art. 2º da Lei nº 308, de 15 de janeiro de
2020, que dispõe sobre a redenominação das escolas públicas do município de
Araci e dá outras providências”. A reunião foi aberta pelo vereador José
Augusto Moura de Andrade que procedeu à discussão das matérias. Os
membros da Comissão emitiram seus votos e nada mais a ser tratado, foi
encerrada a reunião e lavrada por mim, Clebson Matheus Neri Costa Araújo,
Técnico Legislativo da Câmara, a presente Ata que após lida e aprovada vai
subscrita pelos vereadores e demais participantes. Araci, Bahia, 11 de março
de 2020.
José Augusto Moura de Andrade – Presidente

Valter Andrade de Oliveira – Relator

Jamile Magalhães da Costa – 3º Membro
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