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ATOS DA PRESIDÊNCIA 

LEI Nº 9.407/2019 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal 

de Vitória aprova e eu promulgo na forma do Art. 83, § 7º da Lei Orgânica do Município de Vitória, a 

seguinte Lei: 

“Altera a Lei nº 6.080, de 30 de dezembro de 2003 e 

dispõe sobre a notificação aos familiares acerca de 

procedimentos de exumação de ossos em sepultura, 

carneiro ou jazigo temporário e de declaração de estado 

de ruínas de jazigo, nicho ou carneiro perpétuo.” 

Art. 1º. A Lei 6.080, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 114-A. O jazigo, nicho ou carneiro perpétuo sem conservação ou manutenção, com ou sem 

fendas, será considerado em estado de ruínas, por ato do agente competente do poder executivo 

municipal. 

§ 1º. Baixado o ato, o interessado será intimado via correios, com aviso de recebimento, para o 

endereço conhecido, ou por edital na  

hipótese de sua não localização, para no prazo de 30 (trinta) dias executar as obras de manutenção 

ou conservação. 

§ 2º. Decorrido o prazo concedido e não realizadas as obras de manutenção ou conservação, será 

aberta a sepultura ou nicho e incinerados os restos mortais nela existentes, ocorrendo ainda a 

cassação do título existente mediante relatório transcrito nos livros onde constar os assentos do 

sepultamento. 

§ 3º. Vencido o prazo de concessão de sepultura, carneiro ou jazigo temporário, os ossos serão 

exumados no prazo estabelecido pela administração municipal, contado a partir da notificação do 

interessado via correios, com aviso de recebimento para o endereço conhecido, ou por edital, na 

hipótese de sua não localização. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Atílio Vivácqua, 19 de Março de 2019. 

Cléber José Félix 

PRESIDENTE 
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LEI Nº 9.409/2019 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal 

de Vitória aprova e eu promulgo na forma do Art. 83, § 7º da Lei Orgânica do Município de Vitória, a 

seguinte Lei: 

“Acrescenta o art. 25-A à Lei nº 4.424, de 10 

de abril de 1997” 

Art. 1º. Acrescenta o artigo 25-A à Lei nº 4.424, de 10 de abril de 1997, com a seguinte redação: 

Art. 25-A. O agente fiscal que, no Auto de Infração, constatar as irregularidades de que 

trata esta Lei será o mesmo a retornar a local autuado para verificar o fiel cumprimento 

da legislação em vigor, no prazo compatível com a irregularidade constatada. 

Parágrafo Único. As irregularidades constatadas no Auto de Infração não poderão ser 

objeto de nova fiscalização até findo o seu procedimento. 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Atílio Vivácqua, 19 de Março de 2019. 

 

Cléber José Félix 

PRESIDENTE 

 

RESOLUÇÃO Nº 2.006 

 
Acrescenta e altera dispositivos da Resolução nº 

1.919/2014 (Regimento Interno) para regulamentar a 

convocação de Secretário Municipal, quando feita por 

Comissão Permanente, na forma dos artigos 67 e 77, § 

2º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal. 

Art. 1º. O art. 60, da Resolução nº 1.919 de 2014 (Regimento Interno), passa a vigorar acrescidos dos 

§§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, com a seguinte redação: 

Art. 60 (…) 

(...) 

§ 4º. A convocação de que trata o inciso XI, será apreciada, processada e julgada pela 

comissão competente em razão de sua matéria, através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Comissão temática, subscrito pela maioria dos membros da comissão (Artigos 67 

e 77, § 2º, II da Lei Orgânica do Município de Vitória).  

 

§ 5º. Encerrada a apreciação terminativa a que esse refere o § 4º deste artigo, a decisão da 

Comissão será comunicada ao Presidente da Câmara Municipal para ciência do Plenário e 

publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal da Câmara de Vitória.  
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§ 6º. No prazo de cinco dias úteis, contado a parti da publicação da comunicação referida no § 

5º, poderá ser interposto recurso para apreciação da matéria pelo Plenário.  

 

§ 7º. O recurso, assinado por um terço dos membros da Câmara, será dirigido ao Presidente 

da Casa. 

 

§ 8º. Esgotado o prazo previsto no § 6º, sem interposição de recurso, a Presidência oficiará ao 

Secretário Municipal, dando-lhe conhecimento da convocação deliberada pela Comissão e da 

lista das informações desejadas, a fim de que declare quando comparecerá à reunião de 

Comissão, no prazo que lhe estipular, não superior a trinta dias.  

 

Art. 2º. O inciso I, do artigo 160, da Resolução nº 1.919 de 2014 (Regimento Interno), passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 160 (…): 

 

I – quando convocado, por deliberação do Plenário ou deliberação da Comissão, em votação 

aberta e maioria simples, mediante requerimento de Vereador ou Comissão, para prestar 

pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, em Plenário ou em 

reunião de Comissão.  

 

Art. 3º. O artigo 234, da Resolução nº 1.919 de 2014 (Regimento Interno), passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 234. Será escrito, dependerá de deliberação do Plenário, decidido por maioria simples, e 

sofrerá discussão o requerimento lido na fase do Expediente, que solicite: 

§ 1º. Os requerimentos de que tratam os incisos III e IV, desde que assinados pela maioria 

simples dos Vereadores, são considerados automaticamente aprovados, tendo prioridade a sua 

leitura no Pequeno Expediente sobre os demais.  

 

§ 2º. O requerimento previsto no inciso IX deste artigo, quando iniciado e deliberado em 

Comissão Temática, obedecerá o trâmite previsto no artigo 60 deste Regimento.  

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Atílio Vivácqua, 15 de Março de 2019. 

   Cléber Félix 

        PRESIDENTE 

 

Adalto Bastos das Neves 

1º SECRETÁRIO 
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Vinícius Simões 

2º SECRETÁRIO 

 

Luiz Paulo Amorim 

3º SECRETÁRIO 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 2.007 

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial para estudo 

da reforma e atualização da Lei Orgânica Municipal e do 

Regimento Interno da Câmara, na forma do artigo 82 e 

seguintes do Regimento Interno. 

Art. 1º. Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Vitória, a Comissão Especial para estudo da 

reforma e atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara. 

Art. 2º. A Comissão a que alude o art. 1º será composta por 05 (cinco) membros titulares e suplentes, 

designados pelo Presidente da Câmara após a indicação dos mesmos pelos líderes das bancadas, 

conforme § 12 do art. 83 do Regimento Interno. 

Art. 3º. A Comissão terá um Presidente, um vice-presidente e um relator eleito na primeira reunião, 

conforme preconiza o §3º do art.83 do Regimento Interno. 

 

Art. 4º. A Comissão Especial para estudo de reforma da Lei Orgânica Municipal terá a duração de 01 (um) 

ano, prorrogáveis pelo mesmo período, a contar da data da primeira reunião da Comissão. 

 

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de dotações próprias consignadas no 

orçamento da Câmara Municipal de Vitória. 

 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Atílio Vivácqua, 18 de Março de 2019. 

 

Cléber Félix 

PRESIDENTE 
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Adalto Bastos das Neves 

1º SECRETÁRIO 

 

Vinícius Simões 

2º SECRETÁRIO 

 

Luiz Paulo Amorim 

3º SECRETÁRIO 

 

RESOLUÇÃO Nº 2.008 

Dispõe sobre a informatização do processo legislativo no 

âmbito da Câmara Municipal de Vitória. 

 

CAPÍTULO I 

DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos e proposições legislativas, comunicação de 

atos e transmissão de peças processuais consistentes no Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vitória será admitido nos termos desta Resolução. 

§ 1o Aplica-se o disposto nesta Resolução, no que couber, aos processos administrativos de tramitação 

originária no âmbito da Câmara Municipal de Vitória. 

§ 2o Para o disposto nesta Resolução, considera-se: 

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; 

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de 

comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; 

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na 

forma de lei específica; 

b) mediante cadastro de usuário no Poder Legislativo, conforme disciplinado por ato do respectivo órgão. 

Art. 2o O envio de proposições legislativas e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico 

serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o 

credenciamento prévio no Poder Legislativo, conforme disciplinado pelo órgão respectivo. 

§ 1o O credenciamento no Poder Legislativo será realizado mediante procedimento no qual esteja 

assegurada a adequada identificação presencial. 
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§ 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar a 

identificação e a autenticidade de suas comunicações. 

Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao 

sistema do Poder Legislativo, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 

Parágrafo único. Quando a proposição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão 

consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ELETRÔNICO 

Art. 4o O órgão do Poder Legislativo deverá desenvolver ou utilizar de empresas devidamente 

credenciadas na forma da Lei, sistemas eletrônicos de processamento de proposições Legislativas por 

meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de 

computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 

Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo legislativo eletrônico serão assinados 

eletronicamente na forma estabelecida nesta Resolução. 

Art. 5o No processo eletrônico, todos os atos processuais legislativos consistentes na Lei Orgânica e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Vitória serão feitos por meio eletrônico, na 

forma desta Resolução. 

§ 1o As notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão 

consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 

§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de atos 

processuais, esses poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento 

físico, que deverá ser posteriormente destruído. 

Art. 6º. A autuação da proposição inicial e a juntada de documentos correlatos, todos em formato digital, 

nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos Vereadores, Prefeito Municipal, 

servidores e cidadãos, atendidos os aspectos de competência e legalidade, com a necessidade da 

intervenção do protocolo geral, situação em que a autuação deverá se dar de forma semiautomática, 

fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. 

§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de proposição 

eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 

§ 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Legislativo se tornar indisponível por motivo 

técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do 

problema. 

§ 3o O órgão do Poder Legislativo deverá manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede 

mundial de computadores à disposição dos interessados para autuação e distribuição de peças 

processuais. 
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Art. 7º. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da 

origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os 

efeitos legais. 

§ 1o A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente com apuração da 

respectiva infração na forma da Lei. 

§ 2o Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 1o deste artigo, deverão ser 

preservados pelo seu detentor até o processamento final da proposição legislativa. 

§ 3o Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo 

de ilegibilidade deverão ser apresentados ao protocolo geral da Câmara Municipal de Vitória no prazo de 

10 (dez) dias contados do envio da proposição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos 

ao autor após o processamento final da proposição legislativa. 

§ 4o Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão, em regra, disponíveis para 

acesso por meio da rede externa para o público em geral, ressalvado os casos de sigilo em que a lei 

determinar. 

Art. 8º. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio 

eletrônico. 

§ 1o Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de 

acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a 

formação de autos suplementares. 

§ 2o Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos ao Executivo Municipal ou outro 

órgão da Federação que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel. 

§ 3o Feita a autuação na forma estabelecida no § 2o deste artigo, o processo seguirá a tramitação 

legalmente estabelecida para os processos físicos. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 9º. Os sistemas a serem desenvolvidos ou utilizados pelo órgão da Câmara Municipal de Vereadores 

deverá usar programas com código aberto ou fechado, acessíveis ininterruptamente por meio da rede 

mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. 

Parágrafo único. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de proposições idênticas, 

prejudicadas e os demais casos previstos no art. 190 do Regimento Interno. 

Art. 10. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de publicação 

desta Resolução. 
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Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Attilio Vivacqua, 18 de Março de 2019. 

 

       Cléber Félix 

      PRESIDENTE 

 

Adalto Bastos das Neves 

1º SECRETÁRIO 

 

Vinícius Simões 

2º SECRETÁRIO 

 

Luiz Paulo Amorim 

3º SECRETÁRIO 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 
COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER  

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às quinze horas, no Plenário “Maria Ortiz” na 

Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Esporte e Lazer, da 

18ª Legislatura, com abertura pelo seu Presidente, Sr. Vereador Sandro Parrini e com a presença dos Srs. 

Vereadores Davi Esmael e Wanderson Marinho. Registrada presença dos Srs. Vereadores Mazinho dos 

Anjos e Leonil. Ata da reunião anterior aprovada, o presidente Sr. Vereador Sandro Parrini, sugeriu 

encaminhar todas as atas anteriores para os Vereadores a fim de agilizar os trabalhos, em seguida, o Sr 

Vereador Davi Esmael sugeriu convidar o Secretário de Esportes para um bate papo, liderado pela 

Comissão de Esportes. O presidente destacou a composição da Comissão Esporte e Lazer; Presidente Sr. 

Vereador Sandro Parrini; Vice – presidente Sr. Vereador Davi Esmael, e membro Sr. Vereador Wanderson 

Marinho. O Presidente Sr. Vereador Sandro Parrini informou aos demais membros da comissão, que não 

tem nenhuma correspondência externa, que não tem matéria recebidas e distribuídas aos relatores e que 

não tem processos ou pareceres em pauta para ser apreciados e votados pelos membros da comissão. O 

Presidente Sr. Vereador Sandro Parrini divulgou a realização de uma palestra com auxilio do Sr. Vereador 

Mazinho do Anjos, no dia 18 de março com a presença do Presidente do Fortaleza Esporte Clube Sr. 

Marcelo Paz, falando sobre Gestão do Futebol. Foi cedida pelo Presidente Sr. Vereador Sandro Parrini, a 

fala para a Liderança comunitaria, Sr. André Luiz Alves que pediu a comissão que cobrasse da Secretária 

de Esporte, um planejamento anual, e uma maior fiscalização do executivo. Esgotada a Pauta da Ordem 

do dia e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e declarou 

encerrada a reunião, convocando-os para a próxima que ocorrerá no dia 14 de março de 2019, às 15h no 
Plenário desta Casa de Leis.  

Palácio Attílio Vivácqua, 14 de fevereiro de 2019. 

Vereador Sandro Parrini 

Presidente da Comissão de Esporte e Lazer 

 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2018, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” 

na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a décima reunião ordinária da Comissão de Educação, da 18ª 

Legislatura, com abertura pelo Presidente desta Comissão, Exmo. Vereador Roberto Martins e presentes 
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os Exmos. Vereadores Leonil e Vereador Fabrício Gandini. Ata da reunião anterior lida e aprovada. 

Registrada presença do Exmo. Vereador Davi Esmael, deu-se início à Ordem do Dia – Processo com 

parecer apreciado e votado pelos membros da Comissão: Processo nº 11030/2017 – Projeto de Lei: 

270/2017 – Relator: Vereador Roberto Martins – Parecer do relator: Pela aprovação da matéria com 

emendas – Parecer da Comissão: Aprovado o parecer do relator; Processo nº 1681/2018 – Projeto 

de Lei: 26/2018 – Relator: Vereador Roberto Martins – Parecer do relator: Pela aprovação da matéria 

– Parecer da Comissão: Aprovado o parecer do relator; Processo nº 1788/2018 – Projeto de Lei: 

28/2018 – Relator: Vereador Roberto Martins - Parecer do relator: Pela aprovação da matéria – 

Parecer da Comissão: Vista ao Vereador Fabrício Gandini; Processo nº 2582/2018 – Projeto de Lei: 

39/2018 – Relator: Vereador Luiz Paulo Amorim - Parecer do relator: Pela aprovação da matéria – 

Parecer da Comissão: Aprovado o parecer do relator; Processo nº 7707/2018 – Projeto de Lei: 

142/2018 – Relator: Vereador Roberto Martins - Parecer do relator: Pela aprovação da matéria – 

Parecer da Comissão: Aprovado o parecer do relator; Processo nº 8526/2018 – Projeto de Lei: 

160/2018 – Relator: Vereador Luiz Paulo Amorim - Parecer do relator: Pela aprovação da matéria – 

Parecer da Comissão: Aprovado o parecer do relator; Processo nº 8009/2018 – Projeto de Lei: 

146/2018 – Relator: Vereador Fabrício Gandini - Parecer do relator: Pela aprovação da matéria – 

Parecer da Comissão: Aprovado o parecer do relator. Esgotada a Ordem do dia e nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, convocando os Senhores Vereadores para a próxima, que 

se realizará no dia 13 de Dezembro de 2018, às 14 h, no Plenário desta Casa de Leis, da qual para 

constar o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes, lavrou a presente Ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada pelo Exmo. Senhor Vereador Roberto Martins, Presidente Membro desta 
Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 22 de Novembro de 2018 

Vereador Roberto Martins 

Presidente da Comissão de Educação 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO DA 18ª LEGISLATURA 
 

Aos sete dias do mês de Março do ano de 2019, às treze horas, no Plenário “Maria Ortiz”, da Câmara 

Municipal de Vitória, realizou-se a quarta reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça, Serviço 

Público e Redação da 18ª Legislatura. Presentes os Senhores Vereadores Sandro Parrini, Roberto Martins, 

Mazinho dos Anjos e Leonil. Ata da reunião anterior lida e aprovada, deu-se início à Ordem do Dia – 

Processos com Pareceres Apreciados e Votados pelos Membros da Comissão: Processo nº. 7725/2017 – 

Projeto de Lei 197/2017 – Relator: Vereador Roberto Martins – Parecer do relator: Pela 

Constitucionalidade e Legalidade da matéria – Parecer da Comissão: Aprovado o Parecer do Relator; 

Processo nº. 554/2018 – Projeto de Lei: 12/2018 – Relator: Vereador Leonil – Parecer do relator: 

Pela Inconstitucionalidade e Ilegalidade da matéria – Parecer da Comissão: Concedido Vista ao 

Vereador Mazinho do Anjos; Processo nº. 9552/2018 – Projeto de Lei: 5036/2017 – Relator: Vereador 

Mazinho dos Anjos – Parecer do relator: Pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria – Parecer 

da Comissão: Concedido Vista ao Vereador Leonil; Processo nº. 10111/2018 – Projeto de Lei: 

5054/2017 – Relator: Vereador Leonil – Parecer do relator: Pela Constitucionalidade e Legalidade da 

matéria. Concedido vista ao Vereador Mazinho dos Anjos que apresentou um voto em separado pela 

Inconstitucionalidade e Ilegalidade da matéria. Parecer da Comissão: Rejeitado o Parecer do Relator; 

Processo nº. 11007/2018 – Projeto de Lei: 5081/2018 – Relator: Vereador Roberto Martins – Parecer 

do relator: Pela Constitucionalidade e Legalidade da matéria – Parecer da Comissão: Concedido Vista 

ao Vereador Leonil; Processo nº. 542/2019 – Projeto de Lei: 5/2019 - Relator: Roberto Martins – 

Parecer do relator: Pela Inconstitucionalidade e Ilegalidade da matéria – Parecer da Comissão: 

retirado pelo autor; Processo nº. 754/2019 – Projeto de Lei: 6/2019 – Relator: Vereador Mazinho dos 

Anjos – Parecer do relator: Pela Constitucionalidade e Legalidade da matéria – Parecer da Comissão: 

Aprovado o Parecer do Relator; Processo nº. 775/2019 – Projeto de Lei: 7/2019 - Relator: Sandro 

Parrini – Parecer do relator: Pela Constitucionalidade e Legalidade da matéria. Parecer da Comissão: 

Concedido Vista ao Vereador Roberto Martins; Processo nº. 1904/2019 – Projeto de Resolução: 

24/2019 – Relator: Vereador Leonil – Parecer do relator: Pela Constitucionalidade e Legalidade da 
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matéria – Parecer da Comissão: Aprovado o Parecer do Relator. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual para constar, o Serviço 

de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada 

pelo Senhor Vereador Sandro Parrini, Presidente desta Comissão. 

Palácio Attílio Vivacqua, 07 de Março 2019. 
 

Vereador Sandro Parrini 

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação 
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