
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA No 08 DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017. Aos dois dias do mês 
de março 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 
17h 15m in, reuniu-se, a Comissão de Constituição e Justiça, para discutir os Projetos de 
Lei n° 19 e 2012017 e os Projetos de Decreto Legislativo n° O 1 e 02/2017. Estavam 
presentes os vereadores Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, 
Luís Remo Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. Registrada ausência 
justificada do vereador Claudecir Rodrigues Martins. 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 
Decreto Legislativo n° 01/2017 ao vereador C1audecir Rodrigues Martins; Projeto de Lei 
n° 19/2017 ao vereador Luís Remo Contin; o Projeto de Lei n° 20/2017 ao vereador 
Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias; e o Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2017 ao 
vereador Vinícius Guilherme Simili. Após deliberação, ficou determinada a apresentação 
dos pareceres no prazo legal, suas respectivas cópias serão anexadas à presente Ata. Foi 
ainda debatido sobre os Projetos de Lei no 13 e 17/2017, sendo este último considerado 
favorável pelo relator e demais membros da Comissão. Não havendo mais nada a 
discutir, foi encerrada a presente reunião às 18h05min e eu, Natalia Domingos Pelissari, 
Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez conferida pelo Secretário, vai por ele 
assinada juntamente com os demais membros da Comis 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 25/2017 

Projeto de Lei no 19/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: LUÍS REMO CONTIN- PP 

A análise do presente Projeto de Lei realizada por este relator tem 

como finalidade verificar se o mesmo 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 que 

objetiva obter autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 358.928,54 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e quatro centavos) junto à Secretaria Municipal da 

Educação. 

Referida medida se justifica pela necessidade de readequação dos 

recursos previstos inicialmente no Orçamento do exercício corrente, para 

subvenções sociais a serem destinadas às organizações da sociedade civil, sem 

fins lucrativos, visando o desenvolvimento de projetos educacionais em caráter 

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

educação especial, atualmente atendidos pelas entidades: SER - Associação 

Filantrópica "Nosso Lar" , SIM ao Deficiente - Associação Beneficente de Assis 

e AP AE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis; e educação 

infantil e fundamental pelas entidades: Casa da Menina "São Fràncisco de 

Assis" e Casa da Criança "Dom Antonio José dos Santos". 

Os recursos para atender as despesas previstas neste projeto serão 

provenientes de anulação parcial e/ou total, conforme seu artigo 2°, em 

cumprimento à Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964. 

A respeito do dispositivo utilizado para solicitar autorização para a 

abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo em vista que se trata de 

reforço de dotação orçamentária, verifica-se que o presente projeto está de 

acordo com o disposto no inciso I, Artigo 41 da Lei n° 4.320/64. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Quanto ao que ficou apontado no parecer jurídico referente à 

incompatibilidade do art. 3° da presente propositura com a Lei Complementar 

95/98, sugiro que o autor apresente uma emenda no texto, por meio de 

mensagem aditiva, para promover as devidas alterações no PPA e na LDO. 

Ademais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, salvo a apresentação da emenda supracitada, com a qual o 

projeto poderá ser apreciado e deliberado pelos Senhores Vereadores. 

É como voto. 

Sala das Comissões, 1 O de Março de 20 17. 

ALEXANDRE COBRA C 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER No 26/2017 

Projeto de Lei no 20/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS ISIDIO T. DIAS- PTB 

A apreciação da presente propositura realizada por este relator tem 

co1no objetivo verificar se a mesma está de acordo com a Constituição Federal, 

Legislação Pátria e Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis. 

Cuida-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo que 

tenciona obter autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) junto à Secretaria 

Municipal da Educação. 

A presente medida tem por final idade readequar os valores das 

subvenções relativas à aquisição de gêneros alimentícios às entidades Casa da 

Menina "São Francisco de Assis" e Casa da Criança "Dom Antonio José dos 

Santos", de confonnidade com o atendimento dos anos anteriores e que 

continuam com a mesma necessidade de acordo com a demanda atual de vagas. 

Conforme Artigo 2° da presente propositura, os recursos para 

atender as despesas previstas na matéria serão provenientes de anulação parcial 

e/ou total de dotação orçamentária, em cumprimento à Lei n° 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

O dispositivo utilizado para solicitar a autorização do Legislativo, 

para abertura do referido crédito adicional, fundamenta-se no artigo 41, inciso 11, 

da Lei no 4320/64, que assim dispõe: 

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

[ ... ] 

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

dotação específica. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Cumpre ressaltar que de acordo com o artigo 71, inciso IV, da Lei 

n° 9 .394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), os programas sup]ementares de alimentação não constituem 

despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, foi necessário 

abrir novo código de aplicação para o crédito mencionado. 

Entretanto, na forma como se apresenta, o projeto manifesta-se 

contrário à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que abre crédito 

adicional especial que, para se adequar ao PP A e à LDO, necessita de alteração 

primária que não foi realizada corretamente. 

Sendo assim, o autor deve ser notificado a desmembrar o Projeto, 

pro1novendo-se a emenda nas leis prévias ao orçamento e abrindo em seguida o 

crédito pretendido, ou, por mensagem aditiva, emendar a presente propositura, a 

fim de determinar quais são as alterações feitas no PP A e na LDO. 

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

serem declarados, salvo a apresentação da emenda supracitada, com a qual o 

projeto poderá ser apreciado e deliberado em Plenário. 

É o parecer. 

Roque 

Clau 

~------ ------- ./ ./~~~~ 
S- -= ---Lul"i~mõÔnHD-PP -- Alexandre Cobra Cyrino N. Vêncio- PR 

Membro Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 24/2017 

Projeto de Decreto Legislativo n° 0112017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Claudecir Rodrigues Martins 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador 

Eduardo de Camargo Neto, cuja fmalidade é a concessão de Título Honorífico 

de Cidadão Assisense ao Deputado Federal Vinícius Rapozo de Carvalho. 

Vinícius Rapozo de Carvalho é considerado o deputado federal da 

região de Marília-Assis-Tupã. Obteve a liberação de verbas, através de Emendas 

Parlamentares, destinadas a atender as necessidades básicas da população em 

vários municípios paulistas. No ano de 20 16, por exemplo, destinou R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) em recursos federais para obras da Santa Casa 

de Misericórdia de Assis. 

Além disso, o presente projeto utiliza-se de dispositivo correto, nos 

termos do artigo 180, § 1°, inciso III do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Assis. 

Portanto, em conformidade com os fundamentos constitucionais, 

legais e regimentais, este relator resolve exarar parecer de forma favorável à 

tramitação da presente propositura, dado que não há impedimentos para que a 

mesma seja submetida à apreciação e deliberação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 02 de Março de 2017. 

~~~ CLAUDECIRRóD~U ~RTINS- PRB 
Relator 
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ALEXANDRE COBRA CY 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER No 27/2017 

Projeto de Decreto Legislativo no 02/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Vinícius Guilherme Simili - PDT 

Trata-se de propositura submetida a esta Casa de Leis, de autoria do 

nobre Vereador Valmir Dionizio, cujo objeto é a realização de Sessão Solene em 

homenagem aos sessenta anos da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo- ACSPMESP. 

De início, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa de nobre Vereador a presente propositura. 

A prestação de homenagens e concessão de honrarias é prática 

corrente nos Municípios, justamente com o intuito de prestigiar pessoas e 

entidades que, por sua atividade, tenham contribuído de algum modo para o 

desenvolvimento local ou para o bem-estar coletivo. Não restam dúvidas, 

portanto, de que se trata de matéria de interesse local, inserindo-se na esfera de 

competência típica do Município. 

É matéria comum ao Município proceder à homenagem de pessoas 

ilustres com títulos Beneméritos e Honorários. Isso geralmente é feito em sessão 

solene na Câmara como forma de manifestar publicamente a importância dos 

homenageados à comunidade, posto que estes, geralmente, são pessoas que 

contribuíram de maneira relevante para o desenvolvimento da cidade. · 

Neste sentido, o Regimento Interno desta Casa de Leis, em seus 

Artigos 154, inciso III e 180, § 1°, inciso III, estabelece que a Câmara Municipal 

tenha competência para conceder títulos e honrarias, mediante Decreto 

Legislativo, verbis: 

"Art. 154 - As Sessões Solenes serão convocadas pelo Presidente ou por 

deliberação da Câmara mediante requerimento aprovado por maioria simples, 

destinando-se às solenidades cívicas e oficiais: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

[ ... ] 

III - entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entender 

relevantes;" 

"Art. 180 - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência 

privativa da Câmara que excede os limites de sua economia interna, não sujeita 

à sanção do Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara. 

§ 1 o - Constitui matéria de decreto legislativo: 

[ ... ] 

111 - a concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços ao 

Município." 

Assim, atendido as condições prescritas no Regimento Interno da 

Casa, poderá prosperar e ser votado pelo Plenário o projeto em análise. 

Este Relator, analisando o Projeto de Decreto Legislativo no 

02/2017, pela sua constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e 

adequação à técnica-legislativa, opina pela sua regular tramitação. 

É o parecer. 

~~Jtj_IM;;lz__ 
~AUDEOR it=ifARTINS- Plill 

Secretário 

~ 
Membro Membro 
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