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Ata n°. 15/2018 – Reunião da Comissão de Constituição e Justiça.  

 

 

 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 11 

horas, reunidos os membros da Comissão de Constituição e Justiça na Sala de reuniões da 

Câmara Municipal de Taquaritinga-SP, presentes os vereadores Gilberto Junqueira, 

Presidente da CCJ, Aparecido Carlos Gonçalves, vice-presidente da CCJ e vereador 

Junior Previdelli, relator da CCJ, para deliberarem sobre os seguintes projetos: 

 

1. Pedido de Alteração à Emenda Impositiva n°. 5368/2018 de autoria do 

Prefeito Municipal, solicitando que se avalie a possibilidade de 

remanejamento da programação orçamentária das emendas impositivas. 

2. Projeto de Lei Complementar n°. 5374/2018 de autoria do Prefeito 

Municipal que cria cargo de Diretor de Escola no quadro permanente do 

Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério. 

3. Projeto de Decreto Legislativo n°. 5370/2018 de autoria do Vereador Dr. 

Eduardo Moutinho que concede Título de Cidadão Taquaritinguense. 

Respectivamente, restou deliberado e aprovado o que segue. 

Entendeu a comissão que o item 1 encontra guarida na ordem jurídica vigente, 

sendo os impedimentos apresentados, de fato, insuperáveis, pugnando-se pela orientação aos 

vereadores o remanejamento das respectivas verbas. 

Quanto ao item 2, não houve objeção alguma por parte dos membros, 

constituindo-se um projeto viável sob a ótica constitucional, restando, assim, aprovado pela 

CCJ. 

O item 3 também foi amplamente aceito pelos membros da CCJ, sendo 

possível a apresentação da matéria nesta época, além de ser uma competência privativa do 

Poder Legislativo tais títulos.  
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Nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente ata, lida e assinada por todos. 

Taquaritinga, 17 de maio de 2018. 

 

 

Gilberto Junqueira 

Relator da CCJ  

 

Aparecido Carlos Gonçalves 

Vice-Presidente da CCJ  

 

Junior Previdelli 

Relator da CCJ 

  


