ESTADO DE SÃO PAULO

ATA N° 34 DA 19• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. Aos vinte e seis dias do mês
de outubro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas
dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001, às 16h43min,
reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça para debater o Projeto de Lei n° 120/2017, que
dispõe sobre a concessão de Bolsa-Atleta e dá outras providências, com o Secretário Municipal
de Esportes, Silvio Nogueira Bahia, e os técnicos Guilherme Giberti e Paulo Antunes. Os
vereadores perguntaram ao Secretário de Esportes se o referido projeto preenche os requisitos
para a concessão de bolsa aos atletas vinculados a Secretaria. O Secretário e os técnicos
relataram que, para atender a todos os atletas, é necessário alterar alguns dispositivos do projeto.
Pontuaram algumas alterações, que foram acatadas pelos vereadores, por entender sua
relevância. Após discussão, a Comissão deliberou apresentar emenda para adequar o projeto, a
fim de possibilitar concessão da bolsa pela Secretaria. Em seguida, os vereadores discutiram os
projetos da pauta: Projetos de Lei (PL) n° 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e
134/2017; Projeto de Resolução (PR) n° 07/2017; e Projetos de Decreto Legislativo (PDL) n° 08
e 09/2017. Concordam os membros da Comissão a distribuição das proposituras ao relator por
ordem alfabética e conforme ordem de chegada dos projetos, com a ressalva de que o autor do
projeto não seja o relator do mesmo. Valendo-se desse critério foram distribuídos os PL n° 125 e
132/2017 e PDL 08/2017 ao vereador Luís Remo Contin, PL 126, 130 e 133/2017 ao
vereador Roque Vinícius I. T. Dias, PL 127, 131 e 134/2017 ao vereador Vinícius Guilherme
Simili, PL 128/2017 e PR 07/2017 ao vereador Alexandre Cobra C. N. Vêncio, PL 129/2017 e
PDL 09/2017 ao vereador Claudecir Rodrigues Martins. Em relação aos PL 128 e 129/2017 e
PDL 09/2017, os relatores deliberaram requerer um prazo maior para analisar sua
constitucionalidade e legalidade. Quanto às demais pr
'turas, foi determinada a apresentação
dos pareceres no prazo legal. Não havendo mais n a a se discutido, foi encerrada a presente
reunião às 19h15min e eu, Natalia Domingos eli · ri, Sec tária da Ata, lavrei a presente que
uma vez conferida pelos presentes membros 'Co is -o, va por eles assinada.
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