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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – CCJ 
 
Projeto de Resolução nº 06/2018 
 
Relator Designado: CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB  
 

 

Trata-se de Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, 

cujo objeto é autorizar a Câmara Municipal de Assis a celebrar a filiação com 

a UVESP (União De Vereadores E Câmaras Municipais Do Estado De São 

Paulo). 

Em suma, esclarece-se que a UVESP é uma Associação não 

governamental, sem fins lucrativos, tendo como objetivo principal o 

fortalecimento informativo das Câmaras Municipais de todo o Estado de São 

Paulo, com total independência partidária, que representa os 6.909 (seis mil, 

novecentos e nove) Vereadores e Vereadoras dos 645 (seiscentos e quarenta 

e cinco) municípios do Estado. 

Em relação à constitucionalidade formal subjetiva, nada a 

declarar, vez que é de iniciativa da Mesa Diretora a presente propositura. 

Quanto ao mérito da matéria, cumpre esclarecer que a presente 

propositura está amparada na Lei nº 8.666/93, que em seu artigo 24, inciso 

XIII, estabelece que é dispensável a licitação na contratação de instituição 

brasileira incumbida do desenvolvimento institucional, desde que a contratada 

detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos, como é o caso da UVESP. 

Ante o exposto, em conformidade com os preceitos 

constitucionais, legais e regimentais, este relator manifesta-se de forma 

favorável à apreciação e deliberação do projeto pelos nobres vereadores.  
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É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 22 de Agosto de 2018. 
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Vice-Presidente 
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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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