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ATA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO INSTRUMENTOS LEGAIS COMUS. Data: 14 1 

de dezembro de 2021 – modalidade online, grupo de whatsapp.  2 

Ordem do dia: 3 

1- Minuta de alteração da Lei 2579/2018 – COMUS: 4 

Sra. Renata, administrativo do COMUS, perguntou, no grupo de whatsapp, se deveria encaminhar 5 

para a Câmara minuta contendo somente as alterações aprovadas pela plenária (180º Reunião 6 

Extraordinária) e assim permaneceria o mesmo número de Lei com as alterações, ou encaminhar 7 

minuta com o texto completo da lei e assim revogar-se-ia a Lei 2579/2018 e receberia nova 8 

numeração de Lei. Sra. Alice questionou se com a nova lei os outros dispositivos legais 9 

permaneceriam vigentes. Observou que a as alterações seriam feitas por meio da nova Lei, porem 10 

a Lei anterior não seria revogada em sua integralidade, permaneceria a mesma. Acredita que 11 

deveria ser encaminhado a Câmara somente as alterações. Sra. Claudia, Sra. Viviane e Sra. 12 

Jacqueline concordaram com o posicionamento da Sra. Alice. Sendo assim, foi deliberado em 13 

encaminhar a Câmara somente as alterações aprovadas pela plenária, para que fosse mantido o 14 

mesmo número de Lei. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, 15 

será assinada pelos presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São 16 

Sebastião, 14 de dezembro de 2021.  17 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 18 

Membros da Comissão 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Viviane Moura Snodgrass  

Alice Braz Rodrigues  

Jacqueline Marinho dos Santos  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  19 
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