
São José dos Campos, 18 de dezembro de 2018.

DE: Diretoria Técnico Legislativa
PARA: Diretoria Técnico Legislativa

Referência:
Processo nº 798/2018
Proposição: Parecer da Comissão de Meio Ambiente n° 1/2018

Autoria:

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

Ementa: Prazo decorrido SEM que tenham sido apresentadas emendas por iniciativa
individual dos vereadores, e encaminhamento à Comissão Meio Ambiente, conforme Pauta
da 78ª Sessão Ordinária, realizada em 13/12/2018, para parecer no SUBSTITUTIVO Nº 2
referente ao Processo nº 798/2018, Projeto de Lei nº 20/2018, de autoria do Ver. Cyborg,
com prazo do RELATOR até 25/01/2019, e DEMAIS MEMBROS em 3 dias úteis após a
manifestação do relator.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Resultado da Manifestação da Comissão

Ação realizada: Manifestação Concluída
Descrição: Certifico que a manifestação desta Comissão Permanente é FAVORÁVEL ao
Substitutivo nº 2, tendo sido apresentado o parecer contrário pelo relator, e o voto favorável
do membro e do Presidente da Comissão, que propuseram, ainda, a emenda nº 2 ao
Substitutivo nº 2. Assim, tendo sido observado o §2º e §3º do art. 56 do Regimento Interno,
transcrito abaixo, encerra-se a manifestação desta Comissão Permanente.

“Art. 56. O relatório, sempre por escrito, somente será considerado como parecer se
aprovado pela maioria da comissão.
..............................................................................................................................
§ 2º Sempre que não concordarem com o relator, os demais membros deverão exarar voto
em separado, devidamente fundamentado.
§ 3º O relatório que não for acolhido pela maioria será tido como voto vencido, prevalecendo
o voto em separado como parecer da Comissão.”

Ainda, sem prejuízo das manifestações anteriores, junta-se aos autos memorando de
retificação do parecer da Verª. Juliana Fraga.

Próxima Fase: Manifestação da Comissão Permanente anexada ao processo
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Vivian Maria Mayumi Takasaki 
Tecnica Legislativa 
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