
 
 

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 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 159/2018 
 
Relator Designado: CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
 

 

Cuida-se de propositura, de iniciativa do Chefe do Executivo 

Municipal, cujo objeto é solicitar autorização para dar nova redação a 

dispositivos da Lei nº 3.653 de 08 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o 

Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico Integrado do 

Município de Assis e dá outras providências e suas alterações. 

Consoante se verifica, as modificações apresentadas recaem 

sobre a redação do § 2º do artigo 4º, o artigo 13 e o caput do artigo 24 da 

referida Lei, tendo em vista que em decorrência da sanção da Lei nº 6.370, de 

29 de setembro de 2017, foi reorganizada a estrutura da administração direta 

e indireta deste Município, e, em seu artigo 8º foi extinta a Secretaria 

Municipal de Indústria Comércio e Turismo, sendo criada a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico.  

Em relação à iniciativa legislativa da matéria, nada a declarar, vez 

que a presente propositura é de autoria do Prefeito. 

Quanto ao mérito da presente proposta, destaca-se que esta visa 

tão somente adequar o texto da Lei, a fim de evitar problemas futuros quanto 

ao atendimento de funções que são exigidas para os processos de concessão 

de uso de áreas, doações, seus respectivos registros, bem como o 

acompanhamento e supervisão do Programa de Fomento ao 

Desenvolvimento Econômico Integrado de Assis, não apresentando 

irregularidades a serem declaradas. 
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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, 08 de outubro 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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