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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - 

CCJ 
 
Projeto de Lei nº 171/2018 
 
Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  
 

 

Cuida-se de projeto de lei, submetido a esta Comissão, de iniciativa do 

Vereador Vinicius Guilherme Simili – PDT, que “DISPÕE SOBRE A PRESENÇA DE 

MÉDICO SOCORRISTA, ENFERMEIROS OU PESSOAL DEVIDAMENTE 

CAPACITADO, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA, 

NOS EVENTOS DE CORRIDAS, CAMINHADAS E CICLISMO NO MUNICÍPIO DE 

ASSIS–SP”. 

De início, entre as atribuições concernentes ao Vereador, cumpre citar 

o disposto no inciso III, artigo 262, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Assis, In verbis:  

“Art. 262 -  Compete ao Vereador, entre outras atribuições: 
... 

III - apresentar proposições que visem ao interesse coletivo;” 

Não há dúvidas de que, a tentativa de se evitar mortes e 

agilizar o socorro médico nos casos de lesões graves sofridas por 

atletas, inclusive amadores, que frequentam eventos esportivos ao ar 

livre, conforme objetiva a presente propositura, é de extremo 

interesse coletivo.  

Quanto ao mérito, vale destacar que, por se tratarem de competições 

que exigem esforços intensos de quem a realiza, os responsáveis pela organização 

de eventos não podem negligenciar, sendo de extrema importância a presença de 

ambulâncias de resgate e profissionais de saúde, garantindo segurança à saúde dos 

atletas com o suporte adequado em eventuais emergências, nas diversas situações. 

Dessa forma, o presente projeto está em conformidade com os 

preceitos legais vigentes.  

Ante o exposto, em conformidade com os ditames constitucionais e 
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legais, exaro parecer favorável à apreciação e deliberação do presente projeto. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 12 de Novembro de 2018.  
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da 
Resolução Municipal nº 189/2015. 
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