
ATA N° 12 DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017. Aos treze dias do mês de 
abril 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 
17hl5min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça para discutir os Projetos de 
Lei n° 27, 28 e 29/2017. Estavam presentes os vereadores Roque Vinícius Isidio Teodoro 
Dias, Vinícius Guilherme Simili, Claudecir Rodrigues Martins, 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° 
27/2017 ao vereador Vinícius Guilherme Simili, Projeto de Lei n° 28/2017 ao vereador 
Alexandre Cobra Vêncio e Projeto de Lei n° 29/2017 ao vereador Claudecir Rodrigues 
Martins. O Presidente solicitou a suspensão do prazo para a apresentação do Parecer do 
Projeto de Lei n° 29/2017, sob a justificativa de aguardar a reunião com o representante 
da empresa “Rápido Turismo”, agendada para o dia 19 de abril de 2017, às 17h00min. 
Após deliberação, ficou determinada a apresentação dos pareceres no prazo legal, cujas 
cópias serão anexadas à presente ata. Na oportunidade, a Comissão discutiu a 
possibilidade de alterações no Regimento Interno. Não havendo mais nada a discutir, foi 
encerrada a presente reunião às 18h09min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da 
Ata, lavrei a presente que uma vez conferida péíoSecretário, vai por ele assinada 
juntamente com os demais membros da Comis§áo2
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 37/2017 

Projeto de Lei n° 27/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Vinicius Guilherme Simili- PDT 

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

Municipal que tem como objeto solicitar autorização para abertura de Crédito 

Adicional Especial, no valor de R$ 17 6.3 73, 1 O (cento e setenta e seis mil 

trezentos e setenta e três reais e dez centavos) junto à Secretaria Municipal de 

Planejamento, Obras e Serviços. 

Em síntese, a presente propositura tem por finalidade a reabertura 

de dotação orçamentária relativa ao Convênio n° 33/2014, firmado entre o 

Município de Assis e o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional, tendo por objeto a construção de 

uma pista de skate nesta cidade. 

Cumpre observar, que o valor inicial do recurso do convênio é de 

R$ 144.277,17 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e 

dezessete centavos), no entanto, foi solicitada da Secretaria de Estado a devida 

autorização para utilização, também, do saldo das aplicações financeiras dos 

recursos que foram liberados, e que constam atualmente no montante de R$ 

176.373,10 (cento e setenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e dez 

centavos). 

Destaca-se que, os recursos para ocorrer com as despesas previstas 

nesta propositura estão descritos em seu artigo 2°, em cumprimento à Le~· o 

4.320 de 17 de março de 1.964, decorrente de superávit financeiro apurado 

balanço do exercício de 2016, devido à transferência de recurso decorrent o 

convênio, bem como R$ 100,00 (cem reais) oriundos de anulação parcial d~ 

dotações da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, a fim de 

---

garantir eventual contrapartida, caso seja necessário. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Destaca-se que, a iniciativa legislativa de projetos de lei que versem 

sobre a abertura de créditos adicionais é exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, 

vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária referente ao 

exercício financeiro em curso, portanto, devidamente apresentada. 

O dispositivo utilizado para solicitar a autorização do Legislativo, 

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

da Lei n° 4320/64, que assim dispõe: 

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

[ ... ] 

li - especiais, os destinados às despesas para as qua1s não haja 

dotação específica. 

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

contrário ao determinado pelos incisos I e III do artigo 12 da Lei Complementar 

95/98. 

Sendo assim, sugiro, que o autor seja notificado a desmembrar o 

Projeto, promovendo-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. 

Sala das Comissões, 1 7 de Abril de-20 17. 
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Secretário 

Alexandre Cobra Cyrino 
Membro 

Rua José Bonifácio, n° I 00 I - Assis/SP - CEP: 19800-072 - Fone/Fax: ( 18) 3302-4144 
www .assis.sp.leg.br 



ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER No 38/2017 

Projeto de Lei n° 28/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio - PR 

Trata-se de propositura submetida a esta Casa de Leis, que tem 

como objeto denominar a escola municipal localizada na Rua Pedro Hemandes 

n° 390, do Portal São Francisco de EMEIF "Prof. Milton Rocha". 

Inicialmente, a Lei Orgânica do Município de Assis ao tratar da 

competência privativa municipal estabelece que: 

Art. 9~ O Município tem como competência privativa, legislar 

sobre assuntos de interesse local (..) 

Notoriamente a denominação de logradouros públicos municipais 

trata-se de matéria de interesse local (CF, art. 30, I), dispondo, assim, os 

municípios de ampla competência para regulamentá-la, pois foram dotados e 

autonomia administrativa e legislativa. E, vale acrescentar, não há na 

Constituição em vigor reserva dessa matéria em favor de qualquer dos Poderes, 

dessa forma, conclui-se que a iniciativa das leis que dela se ocupem só pode ser 

geral ou concorrente. 

A nomenclatura de logradouros públicos, que constitui elemento de 

sinalização urbana, tem por finalidade precípua a orientação da população. 

No exercício de sua função normativa, a Câmara está habilitada a 

editar normas gerais, abstratas e coativas a serem observadas pelo Prefeito, para 

a denominação das vias e logradouros públicos, a teor do que dispõe a mest 

Lei Orgânica, que estabelece: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 12. Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, não exigida 

esta para o especificado no art. 12, dispor sobre todas as matérias 

de competência do Município e especialmente sobre: 

IX - autorizar a denominação de próprios, vias e logradouros 

públicos. 

No caso, nada obsta que o nome dado a determinado logradouro 

público cumpra não só a função de permitir sua identificação e exata 

localização, mas sirva também para homenagear pessoas ou fatos históricos, 

segundo os critérios previamente estabelecidos em lei editada para regulamentar 

essa matéria. 

Portanto, observados os preceitos Constitucionais e, não havendo 

ilegalidades nem vícios de forma ou materiais a serem declarados, opino, 

favoravelmente pela tramitação desta propositura. 

Clau 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 13 de 

~ obra Cyrino N. Vêncio- PR 
Relator 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER No 39/2017 

Projeto de Lei n° 29/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Claudecir Rodrigues Martins- PRB 

Trata-se de propositura cujo objeto é a criação da "Parada Segura" 

para mulheres, idosos e pessoas com deficiência em horário noturno no 

itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. Tal medida determinará a 

parada dos ônibus fora dos pontos habituais e contratualmente determinados, 

visando melhoria na segurança de grupos considerados mais vulneráveis. 

De início, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

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

Quanto ao mérito, o presente projeto estabelece direito a certos 

usuários sem alterar a essência da concessão, e por isto, nada impede sua 

aplicação. 

Contudo, objetivando evitar possíveis conflitos entre cidadãos e 

empresa concessionária, apresento uma emenda à propositura, para que a parada 

seja restrita em cada quarteirão. 

No mais, o projeto de lei encontra-se de acordo com os 

fundamentos Constitucionais e Legais. Portanto, nada obsta que seja submetido 

à apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 26 de Abril de 2017. 

~>W~ 
CLAUDEêiRR4DRI ~MARTINS - PRB 

Relator 
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ROQUEVINI 

LUÍS REMO CONTIN- PP 

ALEXANDRECOBRACY 
Membro 
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