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2aATA N° 02 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017. 
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, 
Estado de São Paulo, nas dependências da Câlnara Municipal de Assis, na Rua José 
Bonifácio~ nO 1001, às 17h15min, reuniu-se, a Comissão de Constituição c Justiça, 
presentes os vereadores Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, 
Claudecir Rodrigues Martins, Luís ReIno Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello 
Vêncio, para discutir o Substitutivo ao Projeto de Lei nO 03/2017. O Presidente da 
COlnissão, Roque Vinícius Isidio T. Dias, designou ele próprio como relator da referida 
propositura, Ulua vez que o lnesmo foi responsável pelo parecer do projeto original. Após 
análise do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 03/2017, o relator elnitiu parecer favorável e 
a COluissão assinou junto. Não havendo luais nada a discutir, foi encerrada a presente 
reunião às 17h501uin e eu, Natalia DOluingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a 
presente que uma vez conferida pelo Secretário al\por ele assinada juntatnente COIU os 
demais Iuelnbros da Comissão. 
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PARECER N° 03/2017 

Substitutivo ao Projeto de Lei nO 03/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Roque Vinicius Isidio Teodoro Dias 

Trata-se de propositura cujo objeto é a alteração da lei que cria 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, incluindo o inciso X ao art. 
24 da Lei n° 4.995/2007. 

Tal dispositivo direciona os recursos do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano em obras destinadas a restabelecer cenários destruídos 

por eventos climáticos adversos. 

O substitutivo ao projeto de lei n° 03/2017 veio acompanhado 

da ata da reunião realizada pelo COMDURB manifestando-se favoravelmente e, 

também, cópia do decreto nO 7.137/2017, sobre a composição do Conselho. 

Nesse sentido, em se tratando de caso considerado de força 
maior, como o ocorrido no dia 04 de janeiro deste ano, em que as chuvas 
torrenciais deixaram um rastro de destruição no Município de Assis, se faz 

necessário a destinação dos recursos reservados ao FMDU à recuperação da 

infraestrutura pública de modo geral. 

Considerando, o atendimento dos fundamentos legais, 

regimentais e constitucionais, este relator resolve exarar parecer de forma 

favorável à tramitação da presente propositura. Portanto, nada obsta que seja 
submetido à apreciação dos Srs. Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 30 de . 
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LUIS REMO CONTIN 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO 
Membro 
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