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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

PARECER Nº 224/2019 - CCJ 

PROJETO DE LEI Nº 177/2019 

 

Relator: Vereador Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias - PTB 

 

 

Trata-se de propositura, submetida a esta Comissão, de iniciativa do 

Chefe do Executivo, cujo objeto é obter autorização para revogar as Leis Municipais 

de nº 6.408, de 19 de dezembro de 2017; nº 6.410, de 19 de dezembro de 2017; nº 

6.411, 19 de dezembro de 2017; Lei nº 6.413, 19 de dezembro de 2017; nº 6.414, 

19 de dezembro de 2017; nº 6.415, 19 de dezembro de 2017; nº 6.416, 19 de 

dezembro de 2017; nº 6.418, 19 de dezembro de 2017; nº 6.419, 19 de dezembro de 

2017; nº 6.420, 19 de dezembro de 2017; nº 6.421, 19 de dezembro de 2017; nº 

6.423, de 19 de dezembro de 2017; nº 6.424, de 19 de dezembro de 2017; nº 6.425, 

de 19 de dezembro de 2017; nº 6.426, de 19 de dezembro de 2017; nº 6.427, de 

19 de dezembro de 2017; nº 6.429, de 19 de dezembro de 2017; nº 6.430, de 19 

de dezembro de 2017; nº 6.431, de 21 de dezembro de 2017; nº 6.432, de 21 de 

dezembro de 2017 e suas alterações.  

Verifica-se que, referida proposta tem por finalidade atender à 

Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, 8ª 

Promotoria de Justiça de Assis, expedida nos autos do Inquérito civil nº 

14.0198.0000827/2018, cuja cópia segue anexa ao projeto. 

De início, quanto à constitucionalidade formal subjetiva, nada a declarar, 

vez que a iniciativa da presente matéria é de competência exclusiva do Chefe do 

Executivo. 

Posto isto, cumpre esclarecer que a revogação proposta tem esteio no 

artigo 2º da Lei de Introdução as Normas de Direito Brasileiro (LINDB), que 

estabelece o seguinte: 

“Art. 2º Não se destinando à vigência 

temporária, a lei terá vigor até que outra a 

modifique ou revogue.”  

https://sapl.camaraassis.sp.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=15335
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Portanto, em conformidade com os preceitos constitucionais, legais e 

regimentais, manifesto-me de forma favorável à apreciação e deliberação do presente 

projeto em Plenário. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 10 de Dezembro de 2019.  

 

 

Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias  

Relator 
 

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