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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REDAÇÃO E JUSTIÇA E 
REDAÇÃO, PARA APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, PELA 
COMISSÃO, DO PARECER QUE APRECIA O PROJETO DE LEI N° 02- 
2018. 

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (08-01-2018) às 09:00h, em sua sede 

própria, sito à Avenida Paschoal Guzzo, no 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, 

denominada vereador Gregório José do Prado a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, compareceram os membros da Comissão de Justiça e 

Redação vereadores SIDINEI SOARES DOS REIS, Presidente, DONIZETE 

APARECIDO DA SILVA, Relator e OSVALDO XAVIER, Membro, nos termos 

Regimentais numero "1", inciso 1 do artigo 59 para reunião, convocada especialmente para 

discussão, do projeto de Lei n° 02/2018, datado de oito de novembro de dois mil e dezessete, 

oriundo Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para doação de cestas básicas de 

alimentos às famílias carentes do município dá outras providências, o projeto foi distribuído aos 

vereadores, para fins previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Guzolândia, não 

havendo qualquer manifestação ou solicitação por parte dos nobres Edis. Em virtude da 

regularidade formal do projeto, foi concedida a palavra ao relator DONIZETE APARECIDO 

DA SILVA. Fez suas considerações que o Projeto de Lei sob análise, que no tocante aos caputs 

apresentados da presente propositura, verificou-se que não há qualquer incongruência. 

Constatou-se que houve erro de digitação na grafia no que diz respeito à ementa, assim, onde se 

lê "vesbas", deve ser lido "verbas", falha que ora se corrige, sem qualquer prejuízo, que 

deverá ser sanada quando da elaboração da redação final. Neste sentido, com o devido respeito 

e acatamento, os termos do PARECER ora apresentado. O PARECER do Relator foi 

examinado pelos demais membros, que fizeram análise, cada um tecendo seus comentários e 

considerações. Conforme relatado a Comissão opinou pelo PARECER FAVORÁVEL à 

propositura que será oportunamente apreciada pelo Plenário do Poder Legislativo Municipal. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente SIDINEI SOARES DOS REIS declarou encerrada a 

presente reunião. Eu, DONIZETE APARECIDO DA SILVA, relator secretariei e lavrei a 

presente ata que após lida achada conforme vai assinada por todos os presentes relacionados 

anteriormente. 

Sala das Sessões 08 de janeiro de 2018. 
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