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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Resolução nº 08/2018 
 
Relator Designado: Francisco de Assis da Silva – PSD  
 

Cuida-se de projeto de resolução, de autoria da Comissão de 

Constituição e Justiça, cujo objeto é alterar dispositivos do art. 277 da Resolução nº 

196, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Assis. 

A presente propositura tem a finalidade de acrescentar no nosso 

Regimento Interno o “atendimento a atividades de interesse do Legislativo” como 

motivo para efeito de justificação das faltas nas reuniões das Comissões 

Permanentes. 

Referida proposta fundamenta-se no fato de que a realização de alguns 

eventos, congressos, cursos e afins, de suma relevância para a atividade legislativa, 

incidem, ocasionalmente, nos mesmos dias das reuniões das Comissões 

Permanentes, que são agendadas quinzenalmente, com antecipação. 

Além disso, o projeto visa, também, alterar o termo “nojo ou gala” por 

“luto ou casamento”. 

Por fim, cumpre ressaltar que a iniciativa legislativa está em 

conformidade com o artigo 181, § 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Consoante se verifica, a propositura não apresenta vícios formais nem 

materiais. Portanto, no que se refere aos preceitos constitucionais, legais e 

regimentais, este relator manifesta-se de forma favorável à apreciação e deliberação 

do projeto pelos nobres vereadores. 

É o parecer.  

 

Sala das Comissões, 06 de dezembro de 2018. 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD  
Relator 
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ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR 

Presidente 
 

 
VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  

Vice-Presidente 
 
 

ROQUE VINÍCIUS ISIDIO T. DIAS – PTB 
Secretário 

 
 

CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
Membro 

  
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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