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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA
Ata de reunião deliberativa da comissão de justiça, legislação e redação final. Aos
doze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às quatorze . horas e trinta
minutos, reunidos os excelentíssimos senhores vereadores Paulo Roberto Carqueija
Monteiro e Makrisi Angeli de Sá e o servidor Diego Danton de Freitas Bastos na sala
das comissões desta Casa Legislativa, extraordinariamente, conforme salientado pelo
vice-presidente da comissão, sua excelência, vereador Paulo Carqueija, que conduziu
os trabalhos na ausência do presidente Thadeu Muniz, para deliberar sobre os
projetos de leis 041/2019 que Dispõe sobre a adequação da Educação Domiciliar
de autoria do vereador Ivo Evangelista, solicitado parecer do Conselho de Educação
pelo vereador Makrisi; 043/2019 que Proíbe a utilização de canudos plásticos,
mantendo apenas canudos de fabricação biodegradável de autoria do vereador
Makrisi, solicitado reunião com os interessados; 044/2019 que Dispõe sobre
alteração do nome da praça Castro Alves de autoria do vereador Nerival, solicitada
reunião da comissão com a comunidade pelo vereador Paulo Carqueija; 047/2019
que Cria a semana da reciclagem e meio ambiente nas escolas de autoria Luiz
Carlos Escuta, solicitado parecer do Conselho de Educação; 049/2019 Reconhece
de Utilidade Pública o Observatório Social do Brasil em Ilhéus de autoria do
vereador/suplente Zé Neguinho, subscrito pelo vereador Makrisi, tendo parecer
exarado pelo vereador Paulo Carqueija pela aprovação; 051/2019 que Dispõe sobre
Assistência Religiosa de autoria do vereador Pastor Matos, solicitado reunião com o
autor por parte do vereador Makrisi; 053/2019 Reconhece de Utilidade Pública o
Grupo de Apoio a Pessoa com Deficiência de autoria do vereador Pastor Matos,
tendo parecer exarado pelo vereador Paulo Carqueija pela aprovação; 055/2019 que
Altera o nome do posto de saúde Almiro Vinhais para Dr Joaquim Sampaio de
autoria do Executivo, tendo parecer exarado pelo vereador Makrisi pela aprovação;
057/2019 que Dispõe sobre medidas adotadas para fornecimento de uniforme
escolar de autoria do vereador Paulo Meio Quilo, solicitado reunião com o autor por
parte do vereador Paulo Carqueija; Emenda 004/2019 que dá nova redação ao § 30
e inciso II do artigo 272 de autoria do vereador Ery Bar, tendo parecer exarado pelo
vereador Makrisi pela aprovação: O vice-presidente da comissão ressaltou a
importância da comissão exarar os pareceres sobre os projetos alcançados a partir da
formação da mesma e que será preciso solicitar outra vez os projetos anteriores ao
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040/2019 ao presidente Thadeu Muniz e o vereador Jerbson Moraes, sob pena de
prejudicar o andamento das atividades legislativas dos vereadores. Não havendo
mais o que deliberar, o vice-presidente encerrou os trabalhos, seguindo-se a
confecção da presente ata que segue assinada pelos presentes.
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