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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

Parecer nº 04/2019 – CCJ 

 

Ref.: Projeto de Lei nº 182/2018 

 

Relator: Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias – PTB 

 

 

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

Municipal, cujo objeto é solicitar autorização para instituir o Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, do Município de Assis e dá 

outras providências. 

Consoante se verifica, o referido Fundo será destinado a apoiar e 

suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município 

de Assis. 

Menciona-se tratar de mais uma das ações necessárias para garantir 

a conclusão do processo de celebração de convênio de cooperação entre o 

Município de Assis e o Governo Estadual e do contrato programa com a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para a prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com vistas, 

exclusivamente, a operacionalização dos investimentos a serem feito nesta cidade 

com os recursos a serem repassados no âmbito da futura contratação. 

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 não 

apresenta vícios a serem declarados, tendo em vista que a instituição do Fundo, 

destina-se tão somente ao custeio de obras e serviços públicos de saneamento 
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ambiental e infraestrutura, que serão definidos pelo Poder Público Municipal, 

voltados prioritariamente, para áreas ocupadas por população de baixa renda. 

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, 30 de janeiro de 2019.  

 

 

ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  

Relator 
 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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