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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – CCJ 
 

 
Projeto de Lei nº 123/2018 
 
Relator Designado: CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB  
 

 

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

iniciativa do Vereador Roque Vinícius I. T. Dias, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da divulgação do valor e da destinação das receitas 

decorrentes de multas de trânsito e dá outras providências”, cujo objeto é dar 

publicidade de todas as receitas arrecadadas e a sua destinação no 

Departamento Municipal de Trânsito, especialmente no que diz respeito às 

multas de trânsito aplicadas de competência Municipal. 

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 tornar público todas as receitas 

arrecadadas e a sua destinação no Departamento Municipal de Trânsito, 

conforme objetiva a presente propositura, é de extremo interesse coletivo.  

Quanto ao mérito, vale destacar que a divulgação dos atos 

públicos no portal de transparência do Município, está em conformidade com 

o princípio da publicidade elencado no caput do artigo 37 da Constituição 

Federal e artigo 90, da Lei Orgânica Municipal. 

Dessa forma, o presente projeto está em conformidade com os 

preceitos legais vigentes.  



 
 

Câmara Municipal de Assis 
Estado de São Paulo 

 
 Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144 

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br 

 

 

Ante o exposto, em conformidade com os ditames constitucionais 

e legais, exaro parecer favorável à apreciação e deliberação do presente 

projeto. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 20 de agosto 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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