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Estado de São Paulo 

PARECER N° 01/2018 

OBJETO: PROJETO DE LEI N° 02-2018, QUE "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO 

PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES 

DO MUNICÍPIO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. 

DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

1— RELATÓRIO 

Em 08 de janeiro de 2018, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal encaminhou Projeto de Lei que dispõe sobre autorização para doação de cestas 

básicas de alimentos às famílias carentes do município dá outras providências. 

Pelo momento, o Projeto em questão vem à Comissão de Justiça e 

Redação nos termos regimentais, para a análise relativa ao item 1 do artigo 59, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis. 

II- DO RELATOR 

O Projeto de Lei sob análise, referente doação de cestas básicas de 

alimentos às famílias carentes do município. 

Justificou o Executivo que o projeto visa a doação de cestas básicas 

às famílias carentes residentes no município mediante prévio levantamento sócio-econômico 

pelo Departamento de Assistência Social. 

Da Redação: 



Câmara Municipal de Guzolân dia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm_guzolandia©yahoo. com. br - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

No tocante aos capuís 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. 

Portanto, tal incongruência deverá ser sanada quando da elaboração 

da redação final, caso a proposição venha ser aprovada. 

Neste instrumento, nos parece estar correto o mecanismo usado 

pelo Executivo local, não cabendo qualquer nota contrária. 

Expositis, pelos seus próprios fundamentos, opinamos, s.m.j., pelo 

seguimento do trâmite do Projeto de Lei sob análise, uma vez que não se observa, pelo momento, 

data vênia, qualquer vício de constitucional idade e ilegalidade. 

Ante o relatado e dado o cumprimento da norma de regência, 

conforme despacho do Senhor Presidente, a Comissão notamos ser FAVORÁVEL à apreciação 

da propositura apresentada. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 08 de janeiro de 2018. 

Si n 'oares dos Reis Dõnéte Aparecido da Silva Osvaldo Xavier 
Presidente 
	

Relator 	 Membro 


