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PROJETO DE LEI Nº 40/2021 
Dispõe sobre a regulamentação de vagas de estacionamento especial, para veículos que 
transportem pessoas com transtorno do espectro autista no município de Assis/SP.  
Autoria: Gerson Alves   
 
PROJETO DE LEI Nº 41/2021 
Dispõe sobre a isenção ou remissão do imposto predial e territorial urbano IPTU incidente 
sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos no município de Assis. 
Autoria: Gerson Alves 
 
PROJETO DE LEI Nº 42/2021 
Altera o parágrafo 2° da lei 4.609 de 31 de Maio de 2005 que proíbe a realização de 
queimadas nos lotes urbanos no Município de Assis e dá outras providências. 
Autoria: Fernando Sirchia 
 
PROJETO DE LEI Nº 44/2021 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica, no valor 
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), junto à unidade orçamentária da Secretaria 
Municipal de Educação, referente aos recursos financeiros a serem destinados para 
reforma e a ampliação da EMEF Nísia Mercadante do Canto Andrade. 
Autoria: Prefeito Municipal 
 
PROJETO DE LEI Nº 45/2021 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica, no valor 
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), junto à unidade orçamentária da Secretaria 
Municipal de Educação, referente aos recursos financeiros a serem destinados para 
reforma e a ampliação da EMEIF Angélica Amorim Pereira. 
Autoria: Prefeito Municipal 
 
PROJETO DE LEI Nº 46/2021 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica, no valor 
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), junto à unidade orçamentária da 
Secretaria Municipal da Educação, referente aos recursos financeiros do FUNDEB a serem 
destinados para a construção de Unidade Escolar de Ensino Infantil. 
Autoria: Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 47/2021 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para os fins que especifica, no 
valor de R$741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais), junto à unidade 
orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, referente aos recursos financeiros do 
FUNDEB a serem destinados para reformas e adequações dos prédios escolares da rede 
municipal de ensino. 
Autoria: Prefeito Municipal 
 
PROJETO DE LEI Nº 48/2021 
Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de 
artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no 
Município de Assis, e dá outras providências. 
Autoria: Fernando Sirchia 

 
PROJETO DE LEI Nº 49/2021 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para os fins que especifica, no 
valor de R$ 1.760.000,00 (um milhão setecentos e sessenta mil reais), junto a unidade 
orçamentária de Encargos Gerais do Município, a fim de ocorrer com precatórios de 
pequena monta (requisições de pequeno valor) devidos em virtude de sentenças judiciais 
transitadas em julgado. 
Autoria: Prefeito Municipal 
 
PROJETO DE LEI Nº 50/2021 
Fixa o valor das obrigações de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 
100 da Constituição Federal, e adota outras providências. 
Autoria: Prefeito Municipal   
 
PROJETO DE LEI Nº 51/2021 
Dispõe sobre denominação da Rua "7" do loteamento Jardim Valença de Rua Roberto 
Pipolo. 
Autoria: Vinícius Símili  
 
PROJETO DE LEI Nº 52/2021 
Dispõe sobre denominação da Rua "6" do loteamento Jardim Valência de Rua Suzana 
Tinson Krebs Dias. 
Autoria: Vinícius Símili 
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