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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DE LEIS 
 

ASSUNTO: Ante-Projeto de Lei nº 
002/2018, de 12 de Abril de 2018 - Que 
cria a primeira sexta-feira do mês de 
Agosto como o Dia “D” da Paz no 
Município de Santa Bárbara do Pará e, 
dá outras providências.   

 
PARECER 004/18 - Favorável sem alterações 
 

AUTOR DO ANTE- PROJETO – Vereador Jair França da Silva. 
 

 

RELATOR – Rubens de Souza Rocha.  
 
MATÉRIA/PROCEDÊNCIA: Esta Comissão recebeu o anteprojeto de Lei acima citado. E 

após análise e estudo do texto, observou-se que é de grande importância para o Município em 

que se tenha no seu calendário uma data especifica como o Dia da Paz, e que neste dia toda 

a comunidade barbarense se mobilize juntamente com a Prefeitura Municipal em ações que 

promova a Paz para uma livre consciência de cidadania em nosso Município. Esta comissão 

observou ainda que não a nenhuma correção a se fazer em seu texto e nem alterações em 

seu conteúdo, pelo seguinte, esta comissão está de acordo com os demais membros na 

aprovação do referido Anteprojeto de Lei.   

 
VOTO DA COMISSÃO: Pelas razões acima expostas e por estar de acordo com o voto do 

relator, esta comissão é favorável ao referido Anteprojeto em tela. Todavia, cabe ao Soberano 

Plenário a decisão final, e que o mesmo seja enviado a prefeitura municipal para a 

manifestação do Poder Executivo em transformar em Projeto de Lei a fim de que possa ser 

reenviada a esta Casa para a aprovação final do soberano plenário.  

 

                  Sala das Comissões, 25 de Abril de 2018. 
 

 
RUBENS DE SOUZA ROCHA 

Relator 
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