
ATA N° 16 DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017. Aos
oito dias do mês de maio 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 17h07min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e o Senhor Eduardo 
Augusto Vella Gonçalves, diretos executivo da FEMA, para debater o Projeto de Lei n° 
31/2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a FEMA - Fundação 
Educacional do Município de Assis, objetivando a implantação do Programa de 
Integração Ensino - Serviços - Comunidade e dá outras providências. Estavam presentes 
os vereadores Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, Claudecir 
Rodrigues Martins, Luís Remo Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. 
Inicialmente, o diretor explicou que a Fundação escolheu sete unidades para a 
implantação do projeto acadêmico, entre elas, quatro Unidades Básicas de Saúde e três 
Estratégias de Saúde da Família, pelos critérios de demanda e espaço adequado para 
construção. Destacou que a obra será composta por uma sala de espera, uma sala de 
reunião e cinco consultórios, sendo um deles com banheiro devidamente adaptado à 
pessoa com deficiência, totalizando, aproximadamente, 100 m2 (cem metros quadrados). 
Os vereadores questionaram o porquê da apresentação da presente propositura para 
solicitar autorização de parceria entre a FEMA e o Executivo, tendo em vista que a 
Fundação não necessita da aprovação do Legislativo para projetos desta natureza. O 
Senhor Eduardo Vella relatou que a aprovação do projeto pela Câmara criaria uma 
garantia da continuidade do programa acadêmico perante o Poder Executivo. Contrário 
ao entendimento expressado pelo diretor da FEMA, o assessor técnico jurídico da 
Câmara, Daniel Alexandre Bueno, esclareceu que o termo “parceria”, ora utilizado, é 
indevido, uma vez que a FEMA, por se tratar de fundação autárquica, compõe a própria 
Administração Pública Municipal Indireta. Após os esclarecimentos, o relator do projeto, 
Roque Vinícius I. T. Dias, manifestou-se de forma satisfeita às informações prestadas 
para embasamento do parecer. Não havendo mais nada a discutir, foi encerrada a presente 
reunião às 17h58min e eu, Alisson José de Andrade, Secretário da Ata, lavrei a presente
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LUÍS REMO CONTIN
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