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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

Projeto de Resolução nº 04/2018 

 

Relator Designado: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD 

 

 

Cuida-se de Projeto de Resolução, de autoria da Vereadora 

Elizete Mello da Silva, que institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito da 

Câmara Municipal de Assis. 

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 67 da Lei 

Orgânica do Município de Assis, o Regimento Interno da Câmara disciplinará 

os casos de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação 

serão feitas com observância das normas técnicas relativas às leis. 

Nesse sentido, o art. 181 do mencionado Regimento Interno 

dispõe que assuntos de natureza político-administrativa da Câmara serão 

matérias de projeto de resolução. 

Ademais, de acordo com o § 2º do mesmo dispositivo, a inciativa 

legislativa da presente propositura está correta, uma vez que foi apresentada 

por nobre vereadora desta Câmara. 

Quanto à matéria, salienta-se que a criação do Banco de Ideias 

Legislativas tem o objetivo de permitir que qualquer cidadão ou entidade 

apresente sugestões no sítio eletrônico da Câmara, cabendo aos vereadores 

avaliar a sua pertinência e, eventualmente, se valer dessas ideias para 

formular projetos. 

A presente proposta visa, ainda, ampliar a participação popular, 

que é a essência do conceito de Estado Democrático de Direito, que, 

conforme o art. 1º da Constituição Federal, constitui a República Federativa 
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do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal.  

Trata-se, portanto, de instrumento de democracia participativa, 

assim como a tribuna livre, plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Diante do exposto, em conformidade com os preceitos 

constitucionais, legais e regimentais, exaramos parecer favorável ao Projeto 

de Resolução nº 04/2018, a fim de que seja submetido à apreciação e 

deliberação dos nobres pares em Plenário. 

 

Sala das Comissões, 24 de Maio 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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