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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às  quinze horas e trinta minutos, 
na sala das Comissões da Câmara Municipal de Cerquilho/SP, reuniram-se os vereadores 
Antonio Gabriel Luvizotto, Soneide Nunes Gomes Pissinatti, componentes da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que o Vereador Sílvio 
Santos Mello, reuniu-se com os demais a partir das dezessete horas. A reunião foi agendada 
pelo Presidente da Comissão através do aplicativo WhatsApp. Em  pauta para esta reunião 
consta as seguintes proposituras: Projeto de Lei nº 30, de 26 de setembro de 2017 – Dispõe 
sobre concessão de subvenção à Entidade que especifica e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 31 de 26 de setembro de 2017 – Dispõe sobre concessão de subvenção à Entidade 
que especifica e dá outras providências; Projeto de Lei CM nº 17, de 09 de outubro de 2017 
– Institui o “Dia do motociclista” e fixa no Calendário Oficial de Eventos do Município o 2º final 
de semana de julho como destinado para a realização do “Motofest”;  Projeto de Decreto 
Legislativo nº 06, de 04 de outubro de 2017 – Concede  o Título de Cidadão Honorário de 
Cerquilho ao Ilustríssimo Sr. José Geraldo Antunes; Projeto de Resolução nº 02, de 10 de 
outubro de 2017 – Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 123 e inciso I do artigo 259 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Cerquilho, instituído através da Resolução nº 176 
de 02 de maio de 2011 e Projeto de Resolução nº 03, de 10 de outubro de 2017 – Revoga o 
parágrafo 2º do artigo 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cerquilho, instituído 
através da Resolução nº 176 de 02 de maio de 2011. Na sequência deu-se início a análise de 
referidos Projetos.  Verificou-se que todos os Projetos receberam Parecer favorável da 
Assessoria Jurídica, assim como também receberam Parecer favorável da Assessoria Contábil 
o Projeto de Lei nº 30 que trata de concessão de subvenção, no exercício de 2018, ao Lar São 
José de Cerquilho no valor de R$100.000,00  e o Projeto de Lei nº31 que trata de concessão 
de subvenção, no exercício de 2018, à Casa da Criança de Cerquilho no valor de 
R$200.000,00. Quanto ao Projeto de Lei CM nº 17 que trata da instituição de data e de inclusão 
de evento comemorativo no Calendário Municipal de Eventos, constatou-se que o projeto vem 
acompanhado de documentos que comprovam que o evento “Motofest” vem sendo realizado 
há no mínimo dois anos subsequentes, conforme determinações regimentais; assim como o 
objeto do Projeto de Decreto Legislativo nº 06 também encontra-se em consonância com as 
disposições regimentais. Com relação ao Projeto de Resolução nº 02, esta Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final propôs a Emenda Modificativa nº 01,   quanto ao Projeto 
de Resolução nº 03, o Vereador Cleiton da Luz Scudeler protocolou um Projeto de Resolução 
Substitutivo nº 01. Emendas e Substitutivos são proposituras que têm amparo regimental, e 
não foram encontrados quaisquer aspectos que impeçam a sua regular tramitação. Após a 
competente análise, a Relatora Soneide Nunes G. Pissinatti manifestou-se de forma favorável 
à apreciação dos Projetos de Lei nºs 30 e 31/2017, do Projeto de Lei CM nº 17/2017, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2017 e do Projeto de Resolução nº 02 com a respectiva 
Emenda, bem como do  Projeto de Resolução Substitutivo nº 01, o que foi anuído pelos demais 
vereadores presentes.  Em seguida foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente Ata 
que, lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
 

 
 
Antonio Gabriel Luvizotto              Soneide N. Gomes Pissinatti             Sílvio Santos Mello      
               Presidente                                          Relator                                          Membro                                           
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