
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA N° 05 DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. Aos dezesseis 
dias do mês de fevereiro do ano de dois lnil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado de 
São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 
100 i, às 17hl0min, reuniu-se, a Comissão de Constituição e Justiça, para discutir o 
Substitutivo ao Projeto de Lei na OS/2017, os Projetos de Lei n° 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 
e 15/2017 e os Projetos de Resolução nO O 1 e 02/2017. Estavam presentes os vereadores 
Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, Claudecir Rodrigues 
Martins, Luís ReIno Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. Os relatores 
dos projetos foram distribuídos da seguinte fonna: Alexandre Cobra C. N. Vêncio aos 
Projetos de Lei nO 06, 08 e 13/20 i7; Claudecir Rodrigues Martins aos Projetos de Lei n° 
09 e ] 4/2017 e Substitutivo ao Projeto de Lei n° OS/2017; Luís Remo Contin ao Projeto 
de Lei na 15/2017; Roque Vinícius L T. Dias ao Projeto de Lei n° 07/2017 e Projeto de 
Resolução n° 01/2017; e Vinícius Guilherme Simili ao Projeto de Lei na 10/2017 e 
Projeto de Resolução n° 02/2017. Após discussão, a Comissão averiguou a necessidade 
de convocar os responsáveis pela Contabilidade e elaboração dos projetos do Poder 
Executivo, especialmente, os referentes à Abertura de Crédito Adicionai, para uma 
reunião extraordinária a realizar-se dia 20 de teverciro de 2017, às 17hOOtnin. A seguir, 
deliberaraln e elnitiram os pareceres que seguem anexos. Não havendo mais nada a 
discutir, foi encerrada a presente reunião às 18hl5min eu, atalia DomingosPelissari, 
Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez . ferida elo Secretário, vai por ele 
assinada juntamente com os demais membros da! o 

ROQUE 

SIMILI 
~~= 

CLAUD ~RTINS 
Secretário . 

Membro Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

I'ARECE R N" 07/2017 

Substitutivo ao Projeto de Lei n" OS/201 7 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: e laudeeir Rodrigues Martins 

Trata-se de propositura cujo objeto e a criação, extinção e 

reclassificação de cargos do quadro de pessoal da Adminislração Direta e 

Indireta do Município de Assis, e disciplina critéri os de remuneração. 

Nota-se que o projeto apresenta prioridades, entre elas a 

reclassificação dos cargos do quadro de pessoal de carreira, cujas referências 

estão com valor de vencimentos abaixo do sabirio mínimo nac ional. Por este 

moti vo, propõe no art igo 1° desta propositura a J'eclassilicação dos cargos que se 

encontram nas referências abaixo de 20 E. avançando-os para a referência 20 F. 

Os servidores que se enquadram nesta situação, atualmente recebem 

uma diferença em seus holerites para completar o salário mínimo nacional, e 

falta, no entanto, a garanti a que so mente a efetiva a lteração na legislação pode 

assegurar, tendo Ctn vista que a rcft:rência do cargo do servidor é base de cálculo 

para todos os fin s, renetindo di rctamel1le na sua vida func ional em todos os 

aspectos. 

Neste caso, faz-se necessária a alteração, visto que nenhum 

trabalhador pode receber salário inferior ao mínimo nacional, conforme disposto 

no Artigo r, IV, da Constituição Federal. 

Outra alteração está no artigo 2° do projeto, que prevê a 

reestruturação do padrão de vcncimentos dos cargos do quadro de pessoal de 

carrei ra. Tem como objetivo paliir da referência e nível de cada cargo hoje 

fixado em lei, readequando os níveis fina is de cada cargo, visando corrigir casos 

em que existe tào somente uma letra para avançar, ou que não contempla o 

tem po de duração de uma carreira, que normalmente envo lve 30, 35 anos de 

trabalho. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Levando-se em consideração que as avaliações e a possibilidade de 

promoção devem acontecer pela atual legislação no interstício de 4 (quatro) 

anos, estabelece-se o conjunto de 9 (nove) letras ou níveis para cada cargo. 

Assevera-se que o Projeto consiste tão sOIl)ente no 

redimensionamento do conjunto dos níveis de cada cargo, sem, no entanto, 

alterar o valor ou reclassificar a referência inicial atribuída atualmente, o que 

afasta a desigualdade no que se refere à quantidade de referências existente entre 

cargos, instituto legalmente previsto no ordenamento jurídico. 

Por fim . o art igo 3° do projeto de lei , também prevê a modificação 

do Anexo XIII , que cu ida das gratificações pelo exercício de fu nções específicas 

ou de responsabilidade funcional, mediante a inclusão das a líneas "g" e "h", as 

quais têm por objetivo incentivar e remunerar de forma justa a prestação de 

serviços públil:oS de fiscalização. no àmbito do contro le urbano, de trânsito e 

sistema viário. cujos critérios serão regulamentados por meio de Decreto 

Municipal. 

Destaca-se que as matérias cont idas nesta propositura são de 

extrema importância, tendo em vista que as mesmas englobam regularizações de 

situações ligadas ao funcionalismo municipal, as quais não podem perdurar da 

forma em que se encontram. 

"R espeitados os fundamentos legais, regimentais e constitucionais, 

este relator resolve exarar parecer de '"orma Favorável à tram itação do presente 

projeto de lei. Portanto, nada obsta que seja submetido à apreciação dos Srs. 

Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 16 de Fe 017. 

ROQUE VINlçw~ 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

vINb~~~;;~~~; lU 
Vice-Pres 

DRIGUES MARTINS 
Secretário 

c~:=:- '=p:;ê~ ~ 
LUIS REMO CONTIN 

Membro 

~ 
ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N" 09/2017 

Pro jeto de Lei nO 0612017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Alexandre Cobra Cyrino Nicolicllo Vêncio 

o presente parecer tem por objeto o Projeto de Lei n° 06/20 17, de 

autoria do Poder Executivo, que tem por objetivo solicitar autorização para 

abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 112.320,00 (cento e doze 

mil , trezentos e vinte reais) junto ao Orçamento da Secretaria Municipal da 

Saúde, para a reali zação da Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti" 

no Município de Ass is, 

!\ propositura é de em inente relevância, uma vez que o nosso 

Município aderi u à ação solidár ia para a realização da mencionada Campanha, 

instituída pela Resolução SS - 9 de 2016, da Secretaria de Estado da Saúde, que 

dispõe sobre a criação de um programa de incentivo que consiste no repasse de 

recursos finan ceiros do Fundo Estadua l de Saúde para o pagamento de diárias 

aos agentes municipais de saúde que trabalharem aos sábados. 

Além do mais, um termo de prorrogação de prazo, anexo ao projeto, 

redimensiona e reforça a equipe, sendo indicados 73 (setenta e três) agentes de 

saüde e 05 (cinco) supervisores para promoverem, todos os sábados, vistorias 

dom iciliares de modo a eliminar criadouros do mosquito, bem como mobilizar a 

população para evitar novas infes tações. 

A fo nte de recursos para atender as despesas previstas nesta 

propositura é decorrente de excesso de arrecadação, de conformidade com o 

art igo 2° do mencionado projeto, em cumprimento à Lei Federal nO 4.320 de 17 

de março de 1964 , 

Considerando o atendimento aos fundamentos constitucionais, 

legais e regimentais, este relator reso lve exarar parecer de fo rma favo rável à 

trami tação do mencionado projeto. Portanto, nào há impedimentos para que o 

mesmo seja submelido à apreciaçào e de li beração dos Senhores Vereadores. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 22 de Cevere . 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N """"'CIO - PR 
Relator 

CLAUDECTR ~~AR~NS - PRB 
SccrctúrÍo 

~ ~<72~ 
EMO CONTlN - PI' 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N' 10/2017 

Projeto de Lei n' 07/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS ISIDIO TEODORO DIAS 

A apreciação do presente Projeto de Lei por este Relator é 
categórica, ou seja, verificar se a propositura apresentada está de acordo com a 
Constituição Federal, legislação pátria e Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Assis. 

Cuida-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal, em 

que se pretende autorização para abertura de Crédito Adicional Especial , no 

valor de R$ 299.662,53 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos) junto ao Orçamento da Secretaria 

Municipal da Saúde. 

Aduz que os recursos são provenientes do Governo Federal, pelo 

Fundo Nacional de Saúde, desti nados ao Município de Assis por mei o da 

Emenda Parlamentar de n' 28860017 e que atualmente, acumulados com os 

rendimentos de aplicação somam a quantia mencionada no presente Projeto. 
A autorização do crédito adicional especial, objeto da presente 

propositura é justificada pela necessidade de abertura de procedimento 

licitatório para a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes, que 

oferecerão melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e mais 

qualidade no atendimento aos usuários da rede municipal de saúde. 

Afirma-se que a fonte de recursos para ocorrer com as despesas 

previstas nesta propositura é decorrente de superávit financeiro apurado no 

balanço patrimonial do exercício anterior. 

O di spositivo utilizado para solicitar à autorização do Legislativo, 

para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no inciso 11, 

Artigo 41 da Lei n' 4320/64, que ass im dispõe: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 

IJ - especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação 

especifica. 

Verifica-se, pelo número da ficha constante no presente Projeto que 

não existe dotação orçamentária prevista para esta finalidade, devendo, portanto, 

ser aberto novo código de aplicação para o referido crédito. 

Havendo recursos disponíveis e utilizando-se de dispositivo correto, 

como é o caso, atendidos os preceitos contidos em Legislação especifica, nada 

obsta que seja apreciada e deliberada a presente propositura. 

No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, O I de março 7. 

y' 
ROQUE VIN T. DilAS - PTB 

;~x:./",I -POT 

CLAUDECIR 
. ~~~~ecrctá,.inl----_ 

Luís REMO CO T1N - PP 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N' 11/2017 

Projeto de Lei n' 08/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E ruSTIÇA 

Relator Designado: Alexandre Cobra Cyrino NicolielloVêncio 

o presente parecer tem por objeto o Projeto de Lei n' 08/2017, de 

autoria do Poder Executivo, que tem por objetivo solicitar a devida autorização 

para abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 28.7 18,72 (vinte e 

oito mil, setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), junto ao 
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde. 

A fonte de recursos para ocorrer com as despesas previstas nesta 

propositura é proveniente de superávit financeiro apurado no balanço 

patrimonial do exercício anterior, conforme exposto no art igo 2° da propositura, 

em cumprimento à Lei Federal n' 4.320 de 17 de Março de 1964. 

O referido recurso é destinado à aquisição de equipamentos 

antropométricos para as nove unidades Estratégia Saúde da Família (ESF), de 

acordo com o incentivo da Vigi lância Alimentar e Nutricional (V AN), 

determinada pela Portaria n' 1.056, de 24 de maio de 2016, do Ministério da 

Saúde. 

No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem acrescentados. Portanto, em conformidade com os fundamentos 

constitucionais, legais e regimentai s, este relator resolve exarar parecer de forma 

favorável à tramitação do presente projeto. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, O I de 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO - PR 
Relator 
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ROQUE 

CLAUDECI Rod IGUES MARTINS - PRB 
Secretário 

?<--- ~ 
~~ 
=-tuís REMO CONTIN - PP 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 12/2017 

Projeto de Lei n° 09/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS - PRB 

A apreciação do presente Projeto de Lei por este Relator é 
categórica, ou seja, verificar se a propositura apresentada está de acordo com a 
Constituição Federal, legislação pátria e Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Assis. 

Trata-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal, em que 
se pretende autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de 

R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) junto ao Orçamento da 

Secretaria Municipal da Saúde. 
Justifica sua necessidade para criação de dotação orçamentária 

específica para os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, 

destinados ao Município de Assis por meio da Emenda Parlamentar de n° 
254 10009, que tem por objeto a aquisição de Equipamentos e Materiais 

Permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Ambulatório de 

Especialidades deste Município. 
Ressalta-se que, referidos recursos foram liberados em 30/12120 16, 

como se pode constatar no extrato do Fundo Nacional de Saúde anexado ao 
presente Projeto. 

Cumpre destacar que a fonte de recursos para ocorrer com as 
despesas previstas nesta propositura é decorrente de superávit financeiro 

apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de conformidade com o 
artigo 2° do Projeto, em cumprimento à Lei nO 4.320 de 17 de março de 1.964. 

O di spositivo utilizado para solicitar à autorização do Legislativo, 

para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no inciso li , 
Artigo 41 da Lei nO 43 20/64, que assim dispõe: 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 

11 - especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação 

específica. ( }j{' 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Verifica-se, pelo número da ficha constante no presente Projeto que 

não existe dotação orçamentária prevista para esta finalidade, devendo, portanto, 

ser aberto novo código de aplicação para o referido crédito. 

Neste caso, como existem recursos disponíveis e utiliza-se de 
dispositivo correto, respeitado os preceitos contidos em Legislação especifica, 

não há impedimentos para que se aprecie a presente propositura. 

No mais, não há ilegalidade nem vicios de forma ou materiai s a 

serem declarados. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, O I de Março de 20 17 . 

. ~~;..-h"-C /\ 
IGUE MARTINS - PRB 

r'l 
I 

L . 
ROQUE VIN IUS ;(elb T. DIAS - PTB 

Ç2
p reSd .,,\ 

;!-==k-""-
VINICIUS ! "bHER~ 

Vice=pieside 

_~:-~- ~~~~d?~-~?::::~'l:e:=?""""-
LUIS REMO CONTlN - PP 

ALEXANDRE COBRA RINO N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N' 13/2017 

Projeto de Lei n' 10/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: VINICIUS GUILHERME SIMILI - PDT 

Trata-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal, em que 

se pretende autorização legislativa para a abertura de um Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), junto à Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

Tal medida apresenta-se necessária, tendo em vista que a origem 

dos referidos recursos são de repasses de Fundo a Fundo, ou seja, de 

transferências por meio do Fundo Estadual de Assistência Social, no âmbito do 

Convênio de Proteção Social Especial, ao Município de Assis. 

Exibe que os referidos recursos representam um importante apoio 

financeiro destinado para ocorrer com material de consumo, que serão 

repassados em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para aplicação 

junto ao CDI - Centro Dia do Idoso, denominado "Dr. Salvador Sindona Filho". 

Relata que para atender o presente Crédito Adicional Especial , 

serão utilizados recursos oriundos de excesso de arrecadação, na fonna descrita 

no artigo 2° desta propositura, verificado em decorrência dos repasses pelo 

Fundo Estadual. 
O dispositivo utilizado para solicitar à autorização do Legislativo, 

para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no inciso 11, 

Artigo 41 da Lei nO 4320/64, que assim dispõe: 

Art. 41- Os créditos adicionais classificam-se em: 

11 - especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação 
específica. 

Verifica-se, pelo número da ficha constante no presente Projeto que 

não existe dotação orçamentária prevista para esta finalidade, devendo, portanto, 

ser criado novo item para o referido crédito . 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Neste caso, como existem recursos disponíveis e utiliza-se de 

dispositivo correto, respeitado os preceitos contidos em Legislação específica, 

não há impedimentos para que se aprecie a presente propositura. 

Em conformidade com os ditames constitucionais, legais e 

regimentais, este relator resolve exarar parecer de forma favoráve l à tramitação 

do mencionado projeto. Portanto, não há impedimentos para que o mesmo seja 

submetido à apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, O I de Março de 2017. 

/ " 
VINI ';I.JJS-G.UlbJlE 
~Re 

ROQUE VIN';,I~' C15';:: 

Secretário 

ILI - PDT 

I -

ARTlNS- PRB 

~'é?~ 
LUIS REMO CONTlN - P 

ALEXANDRE COBRA RINO N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 18/2017 

Projeto de Lei n° 13/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO - PR 

Cuida-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal, em 
que se pretende autorização legislativa para que se proceda a abertura de um 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil 
reais), junto ao Fundo Municipal de Iluminação Pública. 

Justifica-se a apreciação desta medida, pela necessidade de 
alterações no Orçamento do referido Fundo Municipal, uma vez que foi 
identificado que não foram previstas no Orçamento para o exercício de 2017 

dotações para ocorrer com o pagamento de salários dos funcionários 
responsáveis pela manutenção dos serviços de iluminação pública, pertencentes 
ao quadro de pessoal da Prefeitura. 

Nesse sentido, a presente propositura menciona que serão abertas 
dotações específicas para vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, bem 
como para suportar os demais encargos incidentes ao pagamento de salários. 

Esclarece que, para atender o presente Crédito Adicional Especial , 

serão utilizados recursos do próprio Fundo Municipal, por meio da anulação 

parcial da dotação anterionnente destinada aos serviços de terceiros, pessoa 

jurídica, conforme disposto no atiigo 2° da propositura. 
O instituto utilizado para solicitar a autorização do Legislativo, para 

abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no inciso li, Artigo 41 

da Lei n° 4320/64, que assim dispõe: 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 
11 - especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação 
especifica. 

Verifica-se, pelo número da ficha constante no presente Projeto que 

não existe dotação orçamentária prevista para esta finalidade, devendo, portanto, 

ser criado novo item para o referido crédito. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Neste caso, como existem recursos disponíveis e utiliza-se de 

dispositivo correto, respeitado os preceitos contidos em Legislação específica, 

não há impedimentos para que se realize o respectivo procedimento. 

Quanto ao que ficou apontado no parecer jurídico quanto à 

incompatibilidade do art. 3°, do Projeto com a Lei Complementar 95/98, o autor 

promoverá emenda no Texto para promover as devidas alterações no PPA e na 

LDO. 
No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, condicionado à apresentação da emenda supra referida, com o 

que o Projeto poderá ser enviado a Plenário para apreciação do mérito. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, O 1 de Março de 20 

ALEXANDRE COBRA C . VÊNCIO - PR 

ROQUE V 

Secretário 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECE R N° 20/2017 

Projeto de Lei n° 15/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Luís Remo Co ntin 

Trata-se de propositura cujo objetivo é sol ic itar autorização para 

abertura de um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mi l reais) , junto ao Gabinete do Prefeito. 

Tal medida visa abri r dotação orçamentária específica para 
viabilizar o s recursos necessários à rea li zação dos festejos carnavalescos no 

Municipio de Assis, oferecendo à população apresentação de escolas de samba 

interessadas em des filar. A Prefeitura Municipal será responsável pela 

organ ização do evento e pela prem iação às escolas e blocos participantes. 

Os recursos para suponar as despesas decorrentes da presente 
propositura serào de conformidade com o seu al1igo 2°, por meio da anulação 

parcial de dotações, nos termos do disposto no inciso 111 , § 10, artigo 43 , da Lei 

Fcderal n" 4.320, de 17 de março de 1964. 

O presente Projeto ostenta notório interesse público e não apresenta 

ilega lidades nem vícios de forma Oll materiais a serem declarados. 

Em conformidade com os fu ndamentos legais, regi mentais e 

constitucionais , eS le re lator resolve exarar parecer de forma favorável à 
tramitação do mencionado projeto. Porlanto, não há impedimentos para que o 

mesmo seja submet ido à apreciação e deliberação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

"., ,,, Co,"',oo" ,. '" 'T",:,:1", 
ROQUE VI 

Rua José Bonifácio, n° 100 1 . Assis/Sp· CEP: 19800-072 - Fone/Fax: (18) 3302-4144 
www.assis.sp. lcg.br 



ESTADO DE SÃO PAULO 

CLAUI>ECIR ROI> ' Gll'E!;;-MARTlNS - PRB 
Secretário 

~-- ~ 
"--~ONTIN - pp 

Membro 

ALEXANDRE COBRA IUNO N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

I'ARlcCER N' 16/2017 

Projeto de Resolução nO 01120J7 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator llcsignado: Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias 

À consideração deste Relator é submetido o presente Projeto, sobre o 

qual ofereço O seguinte parecer: 

Trata-se de propositura, de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis, 

cujos objetivos são de lineados a seguir. 

Inicialmente, rea lizar correções gramaticais no parágrafo único do art. 1°, 

da Resolução n° 194/1 6_ sem alterar. o va lor dos subsídios pagos ao Presidente da 

Casa. Suprimir apenas o termo "cle Assis" para se evitar texto redundante, vez que, por 

razões óbvias , esta Câmara não pode legislar sobre interesses de outras Casas 

Legislativas municipais e substituir o termo "fixa fixado" por " fica fixado", 

consertando-se erro de digitação presente na lei , que deve ser redigida em vernáculo e 

na tormi1 culta. 

Migrar o teor do parúgrafo único do ar1. 3°, para o § 2°, do ar1. 1°, que 

deixaria de ter parágrafo único para contemplar dois desdobramentos; o primeiro 

apenas gramaticalmente retormado, e que passaria a ser § 1°, e o segundo porque a 

norma nele estabelecida diz respeito ao art. 10 e não ao 3°, de forma que a mudança 

pretende adequar a Resolução aos ditames do art. 11 , IH, da Lei Complementar n° 

95/98. que estabelece normas de técnica legislativa para o direito brasileiro, 

notadamente no que concerne à preservação da ordem lógica . 

Fazer ainda, lima pcqul:na alteração redacional no caput do art. 3°, para 

melhor esclarecer que os descontos incidirão tão somente nas faltas às sessões 

ordinárias e não nas extraordinárias e solenes como já prevê o Regimento, e, por fim, 

como principal objetivo da alteração proposta, estabelecer no parágrafo único do art. 

3°. que os descontos pelas ausC:ncias nas reuniões das comissões permanentes 

acarreta rão ao vereador membro, um desconto na proporção de 30% do valor 

correspondente ao montante devido pe la presença em uma sessão ordinária. 

Em síntese, verifica-se que as alterações e correções propostas pela 

presente propositura estão em conformidade com a Lei Federal Complementar nO 

95/98, portanto, passíveis de aprovação. 

Rua José Bonifácio, n" 1001 - Assis/SP - CEP: 19800-072 - Fone/Fax: ( 18) 3302-4144 
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No mesmo sentido. também regulamenta o parágrafo segundo do Artigo 

92 do Regimento Interno desta CJmara. utilizando-se do institulo apropriado para 

tanto. 

declarados. 

No mais, nào há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a serem 

É o parecer. 

. DIAS- PTB 

V l~~~~ Vic 
,-~",~ • • Ll - PDT 

Sccrctúrio 

. , 
LUIS REMO CONTlN -

ALEXANDRE COBRA C UNO N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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PARECER N" 17/2017 

Projeto de Resolução n" 0212017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Vinícius Guilherme Simili 

A consideração deste Relator e submetido o presente Projeto, 

sobre o qual ofereço o seguinte parecer: 

Trata-se de proposintra, de autoria da Mesa Diretora desta 

Câmara, cujo objeto é regulamentar os procedimentos a serem observados por 

todos os setores da Câmara Municipal de Assis, com o fim de garantir o 

acesso à informação, inclusive, por meio de seu sítio eletrônico oficial, nos 

termos da Lei n" 12.527/2011. 

Verifica-se que após recomendação do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCESP), esta Casa de Leis, busca normatizar as 

disposições contidas na Lei n" 12.527111 , que regulamentou o acesso às 

informações previstas no inciso xxxm do art. 5°, no inciso 11 do § 3" do art. 

37 e no § 2° do a11. 216, todos da Constituição Federal. 

A referida regu lamentação ostenta notório interesse público e 

impu lsiona a análise da conveniência e oportunidade na apreciação que ora se 

apresenta. 

É possível afirmar que a matéria contida na propositura em 

análise atende as disposições previ stas na Lei n" 12.527/11. 

Cumpre destacar também que, por se tratar de Projeto que 

normatiza conteúdo interno, a matéria está devidamente sendo regulamentada 

por Resolução, em conformidade com a determinação contida no artigo 66, 

"b" da Lei Orgânica do Município de Assis e Artigo 181 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal. 

No mais, não há il egalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados. . -fj 
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É O parecer. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 20 17. 

( 

VINICI 

( 

\ DIAS - PTB 

CLAUDECIR R 
Secretúrio .----- - - .- --~ 

é _______ ~ --" 
= -~ , ....... 

LUIS REMO CONTlN - PP 
Membro 

ALEXANDRE COBRA 
Memb,"o 

O N. VÊNCIO - PR 
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