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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 161/2018 
 
Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  
 

 

Cuida-se de propositura, submetida a esta Comissão, de iniciativa do 

Chefe do Executivo, cujo objeto é solicitar autorização para revogar a Lei nº 6.412 

de 19 de dezembro de 2017, que autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 

área situada no Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA II para a empresa Malv 

Madeiras e Transportes Ltda e dá outras providências.  

Inicialmente, nada a declarar no que concerne à iniciativa legislativa da 

matéria, vez que a presente propositura é de autoria do Prefeito Municipal. 

Verifica-se que referida revogação visa atender ao pedido formalizado 

pela própria empresa interessada, nos termos do ofício anexo ao projeto, solicitando 

a revogação da área cedida, em razão de haver outra área no Centro de 

Desenvolvimento de Assis que melhor atenderá suas necessidades. 

A revogação proposta tem esteio no artigo 2º da Lei de Introdução as 

Normas de Direito Brasileiro LINDB, que estabelece o seguinte: 

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até 

que outra a modifique ou revogue.”  

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, 02 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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