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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 167/2018 
 
Relator Designado: VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
 

 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Executivo Municipal, cujo 

objeto é solicitar autorização para alienar área de propriedade da empresa ASSIMIX 

CONCRETO LTDA - EPP, situada no Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA II 

e dá outras providências.  

Constata-se que, a empresa ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP, 

proprietária do imóvel situado no Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA, com 

área de 5.925,00 m², situada na Avenida Raja Jabur, nº 135, cadastrada como Setor 

06, Quadra 239, Lote 007, requereu à Prefeitura a adoção de medidas visando a 

alienação da referida área que, inclusive, foi recebida por doação pela empresa nos 

termos da Lei nº 4.704 de 04 de novembro de 2005, de conformidade com a 

Escritura de Doação, registrada no Livro 508, pag. 282, conforme cópia anexa ao 

projeto. 

Ressalta ainda que, mencionada empresa está negociando a área em 

questão, com a EMPRESA METAL BASE ENGENHARIA LTDA, a qual está 

expandindo os seus negócios, carecendo de maior espaço físico para o seu 

empreendimento. 

No que diz respeito à iniciativa legislativa da matéria, nada a declarar, 

vez que a presente propositura é de autoria do Chefe do Executivo. 

Quanto ao mérito da matéria, a presente propositura está em 

conformidade com o disposto nas regras estabelecidas no artigo 7º, parágrafo único, 

inciso II da Lei nº 3.653 de 08 de janeiro de 1998, alterada pela Lei nº 5.451 de 28 

de setembro de 2010. 

Diante do exposto, em conformidade com os preceitos constitucionais, 

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

presente projeto em Plenário. 

É o parecer. 
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 2018.  

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT 
Relator  

 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
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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