
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA N° 07 DA 58 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 
2017. Aos vinte e dois dias do Inês de fevereiro 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 15h45min, reuniu-se, a Comissão de Constituição e 
Justiça, para discutir os Projetos de Lei n° 16, 17 e 18/2017. Estavam presentes os 
vereadores Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, Luís Remo 
Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. Concordam os membros da 
Comissão a distribuição das proposituras ao relator por ordem alfabética e conforme 
ordem de chegada dos projetos. Valendo-se desse critério foi distribuído o Projeto de Lei 
n° ] 6/2017 ao vereador Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias; Projeto de Lei nO 17/2017 
ao vereador Vinícius Guilherme Simili; e o Projeto de Lei n° 18/2017 ao vereador 
Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello V êncio. Após deliberação, ficou determinada a 
apresentação dos pareceres no prazo legal, que serão anexados a presente Ata. Não 
havendo mais nada a discutir, foi encerrada a presente reunião às 17hOOmin e eu, Natalia 
Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez conferida pelo 
Secretário, vai por ele assinada juntamente com os ema~melnbros da Comissão. 

.-' 

/
j 

ALEXANDRE C 

~ .)
\ 
\ 

Membro 

Rua José Bonifácio, nO 1001 • Assis/SP - CEP: 19800-012· FonelFax: (18) 3302-4144 
www.assís.spJeg.br 

http:www.ass�s.spJeg.br


atender às 
terrenos, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 21/2017 

Projeto de lei n° 16/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS ISIDIO T. DIAS - PTB 

Trata-se de projeto de lei cujo objeto é criar no Município de Assis 
o "Programa Cidade com Gramatl, que visa implementar e manter o plantio de 
grama nos lotes urbanos não construídos. 

A apresentação da presente propositura justifica-se pelo intuito de 
constantes reclamações da população referentes a abandono dos 

mato alto, acúmulo de lixo e entulho e a proliferação de animais 
peçonhentos em nossa cidade. 

Acredita-se que a referida medida, obrigando o plantio de grama 
nos lotes urbanos não construídos, facilitará a manutenção e a limpeza desses 
terrenos, evitando que pessoas façam o descarte de lixo e entulho em imóveis 

bem cuidados. 

Destaca-se que o artigo 3° estabelece que as multas imputadas aos 
proprietários dos imóveis que descumprirem o disposto na referida propositura 
serão aplicadas em Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, ou por 

outro índice que vier a substituí-lo. 

No mais, quanto à constitucionalidade do projeto, não há 
impedimentos para que o mesmo seja submetido à apreciação e deliberação dos 
nobres vereadores. 

É como me manifesto. 

Sala das Comissões, 15 de M 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 22/2017 

Projeto de Lei n° 17/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: VINICIUS GUILHERME SIMILI - PDT 

A apreciação do presente Projeto de Lei por este relator é taxativa, 

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, cujo 

objeto é obter autorização para dispor sobre a concessão de auxílio financeiro às 

Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos. 

Tem a presente propositura a finalidade de atender e cumprir todas 

as exigências das Leis relacionadas ao tema, para que se possa prosseguir no 

processo de formalização das parcerias, por meio da elaboração de termo de 

colaboração, tendo em vista o interesse e a iniciativa do Poder Público 

Municipal em conceder subvenções sociais às organizações da sociedade civil, 

sem fins lucrativos, para o desenvolvimento de projetos educacionais em caráter 

complementar à rede municipal de ensino, no oferecimento de vagas para 

educação especial, para a educação infantil e para o ensino fundamental, 

atualmente atendidas pelas entidades: SER - Associação Filantrópica "Nosso 

Lar", SIM ao Deficiente - Associação Beneficente de Assis, AP AE - Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis, Casa da Menina "São Francisco 

de Assis" e Casa da Criança "Dom Antonio José dos Santos", confonne disposto 

no artigo IOdo projeto de lei. 

Cumpre destacar que a fonte de recursos para ocorrer com as 

despesas previstas nesta propositura está descrita no seu § 10, do artigo 1°, e a 

destinação dos recursos respeita o disposto no artigo 12, § 3o, inciso I, da Lei 

Federal nO 4.320 de 17 de março de 1964. 

Em que pese a complexidade da matéria em análise, a obtenção de 

autorização para dispor sobre a concessão de auxílio financeiro às Organizações 
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da Sociedade Civil, esta, além de ostentar notório interesse público, apresenta-se 

em conformidade com os preceitos Constitucionais e com a Lei n° 13.019/14. 

Observados os fundamentos constitucionais, legais e regimentais, 

este relator resoI ve exarar parecer de forma favorável à tramitação do 

mencionado projeto. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 2 de Março de 2017. 
// 

,,----

-PDT 

IUb· IAS - PTB 
Dt 
\ 

\ 

&;-fP~:;(~
eLA IR iõBtUGUES MARTINS - PRB 

Secretário 

---?-~~ 

NO N. VÊNCIO - PR 






	pl 16 ccj
	Ata 07 CCJ - falta parecer PL 16
	SemTítulo.PDF.pdf
	Parecer ao PL 17-2017
	Parecer Constituição e Justiça ao Proj. Lei nº 18-2017


