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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 
Projeto de Resolução nº 03/2018 
 
Relator Designado: ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
 
 

Trata-se de propositura, de autoria da Comissão de 

Constituição e Justiça, que visa alterar o artigo 83 e seu parágrafo único da 

Resolução nº 196, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis. 

De início, cumpre ressaltar que a iniciativa legislativa está em 

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

Municipal e artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Assis. 

A presente proposta tem por objetivo dilatar para vinte dias 

úteis, prorrogável por mais dez, o prazo para as Comissões Permanentes 

exararem os pareceres dos projetos submetidos a sua análise. 

Dessa forma, o projeto visa proporcionar às Comissões 

Permanentes tempo hábil para examinar as proposituras e obter 

informações para a conclusão dos pareceres. 

Quanto à contagem de prazos em dias úteis, o presente projeto 

fundamenta-se no artigo 293, § 3º, do Regimento Interno, que estabelece 

que, na contagem dos prazos regimentais, serão observadas as 

disposições da legislação processual civil. Nesse sentido, o Código de 

Processo Civil determina no artigo 219 que os prazos de natureza 

processual decorrentes da Lei serão contados apenas em dias úteis. 

 No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais 

a serem declarados. 
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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, 04 de abril de 2018.  
 
 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
Relator 

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT 
Vice-Presidente 

 
 

ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB 
Secretário 

  
 

CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
Membro 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD 
Membro 

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