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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 183/2018 
 
Relator Designado: Vinícius Guilherme Simili – PDT 
 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre a instituição da função gratificada no âmbito da TV Câmara e dá 

outras providências. 

A presente propositura tem por objetivo criar a função gratificada 

para execução de serviços fora de atribuições, tendo em vista a necessidade 

de prover a TV Câmara, que, atualmente, não possui quadro programático. 

Entretanto, a equipe que compõe o setor é altamente qualificada para atender 

a demanda e, com a medida proposta, esta Casa evitará contratações 

terceirizadas que gerariam altos custos ao Orçamento. 

De acordo com o artigo 173 do Regimento Interno, Projeto de Lei 

é a proposição que tem por objetivo regular matéria de competência da 

Câmara e sujeita à sanção do Prefeito. 

Quanto à inciativa legislativa, o parágrafo único, inciso II do 

mesmo artigo dispõe que o projeto de lei será de iniciativa da Mesa da 

Câmara.  

Consoante se verifica, a propositura não apresenta vícios formais 

nem materiais. Portanto, no que se refere aos preceitos constitucionais, legais 

e regimentais, este relator manifesta-se de forma favorável à apreciação e 

deliberação do projeto pelos nobres vereadores. 

É o parecer.  

 

Sala das Comissões, 06 de dezembro de 2018. 

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
Relator 
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ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR 
Presidente 

 
 

ROQUE VINÍCIUS ISIDIO 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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