
ATA N° 17 DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017. Aos onze 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 
17h25min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça para discutir os Projetos de 
Lei n° 38, 39, 41, 42 e 43/2017 e Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2017. Estavam 
presentes os vereadores Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili 
e Luís Remo Contin. Registrou-se a ausência justificada dos vereadores Claudecir 
Rodrigues Martins 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 os Projetos de 
Lei n° 38 e 43/2017 ao vereador Claudecir Rodrigues Martins, Projeto de Lei n° 39/2017 
ao vereador Luís Remo Contin, Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2017 ao vereador 
Roque Vinícius I. T. Dias, Projeto de Lei n° 41/2017 ao vereador Vinícius Guilherme 
Simili e Projeto de Lei n° 42 ao vereador Alexandre Cobra. C. N. Vêncio. Após 
deliberação, ficou determinada a apresentação dos pareceres no prazo legal, cujas cópias 
serão anexadas à presente ata. A Comissão determinou que fosse convocada a 
coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município de Assis 
para debater assuntos referentes ao Projeto de Lei n° 39/2017 em reunião extraordinária 
para o dia 18 de maio de 2017, às 17h00min. Não havendo mais nada a discutir, foi 
encerrada a presente reunião às 18hl8min e eu, Natália Domingos Pelissari, Secretária da

Rua José Bonifácio, n° 1001 - Assis/SP - CEP: 19800-072 - Fone/Fax: (18) 3302-4144
www.assis.sp.leg.br

http://www.assis.sp.leg.br


Atesto para os devidos fins que_

PREFEITURA DE ASSIS
Secretaria Municipal da Saúde

U
RuaW

*

ATESTADO

O, 0~S-.dju y  
/LLo-J6 T -V -/ 1  J

esteve sob meus cuidados, no dia à  A. / Q \  / j  das horas às 1 horas, devendo

□  Retornar ao trabalho 

Çg^Permanecer afastado no dia de hoje

□  Permanecer afestado do dia / , /

ao dia /

CID: c\ âqA
Atenciosamente:

Nome - Assinatura - CRM - CRO

Gráfica Municipal

http://www.assis.sp.leg.br


ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 48/2017 

Projeto de Lei no 38/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS- PRB 

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

nobre Vereador André Gonçalves Gomes, cujo objeto é instituir e incluir no 

Calendário Oficial do Município de Assis o "Dia da Não Violência Contra a 

Mulher" a ser comemorado no dia 25 de novembro de cada ano. 

Menciona que a referida data será celebrada anualmente com 

eventos que visem à promoção de ações de combate à violência contra a mulher. 

Inicialmente, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa de nobre Vereador o presente projeto. 

A instituição de uma data para conscientizar a população do 

Município não impõe medidas de organização da administração pública, 

tampouco estabelece deveres além daqueles genéricos, que não redundam em 

ato de gestão propriamente ditos. 

O dispositivo utilizado para regulamentar a presente matéria está 

em conformidade com o Artigo 173 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, pois trata apenas de inclusão de data no Calenàário Oficiai do 

Município. 

Portanto, diante de sua constitucionalidade, legalidade e adequação 

à técnica-lcgislati va, opino pela sua regular tramitação. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 11 de Maio de 201 7. 

-PRB 

v 

Membro 

ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO- PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 49/2017 

Projeto de Lei n° 39/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: LUÍS REMO CONTIN- PP 

Trata-se de propositura apresentada a esta Câmara Municipal, que 

visa normatizar a obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a pessoas 

idosas e com deficiências motoras incapacitantes e dá outras providências. 

A presente propositura tem como objetivo beneficiar pessoas que 

possuem mobilidade reduzida, impossibilitadas de se deslocarem até um posto 

de vacinação. 

De início, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

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

Em que pese, a existência das Leis Municipais 5.886/14 e 4.310/03 

que dispõem sobre a obrigatoriedade da vacinação antigripe e H1 N1 em idosos e 

pessoas que não possuam meios para se locomover, nada impede a criação de 

outra norma que possibilite às pessoas descritas no presente projeto o acesso à 

vacinação preventiva de outras doenças. 

Dessa forma, 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. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Sala das Comissões, 22 de Maio de 2017. 

~ RINO N. VÊNCIO- PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 52/2017 

Projeto de Lei n° 41/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: VINICIUS GUILHERME SIMILI- PDT 

A apreciação do presente Projeto de Lei por este Relator é 

categórica, ou seja, verificar se a propositura apresentada 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, em que 

se pretende autorização para dispor sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. 

Consoante se infere na exposição de motivos que acompanha a 

presente propositura, o projeto vem subdividido em 7 (sete) capítulos, que 

trazem as prioridades e metas da administração pública municipal para o 

exercício financeiro de 2018, proporcionando subsídios para a elaboração do 

orçamento anual, respeitando as diretrizes fixadas nas Constituições Federal e 

Estadual, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar n° 101/2000, e nas normas 

da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. 

Seu objetivo é iniciar o processo de planejamento orçamentário 

para o próximo ano, em atendimento ao disposto no artigo 165, § 2° da 

Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n° 1 O 112000. 

De início , nada a declarar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente 

propositura. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO cumpre papel de 

balanceamento entre a estratégia traçada no início do governo e as reais 

possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do 

Plano Plurianual. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Temos que o Projeto está em consonância com a Legislação 

Municipal, especialmente a Lei Orgânica do Município de Assis, a saber: 

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: 

11 - votar o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 

orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e 

espec1a1s; 

Art. 58. São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de leis 

que disponham sobre: 

IV - matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou 

conceda auxílios, prêmios e subvenções. 

Portanto, tendo em vista que o presente Projeto de Lei está de 

acordo com os fundamentos constitucionais, legais e regimentais, este relator 

manifesta-se de forma favorável à sua tramitação, a fim de que seja apreciado e 

deliberado pelos nobres vereadores em Plenário. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 18 de Maio de 2017. 

ROQU 

~ 
-;Jp~ 

~I!~ 
CL~UDEliR R. M RTINS- PRB 
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LUIS REMO CONTIN- PP ALEXANDRE C. . 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 53/2017 

Projeto de Lei no 42/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ALEXANDRE C. C. N. VÊNCIO- PR 

Cuida-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal, que 

visa à autorização para proceder a abertura de um Crédito Adicional Especial, 

no valor de R$ 110.504,94 (cento e dez mil, quinhentos e quatro reais e noventa 

e quatro centavos) junto à Câmara Municipal DE Assis. 

Assevera-se que, do valor total do crédito, R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) serão disponibilizados para a aquisição de veículos automotivos, e R$ 

10.504,94 (dez mil quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) para 

custear o Programa de Abono dos Aposentados, conforme ofícios n° 455117 -

DF e 464/17- DF, enviados ao Executivo por esta Câmara. 

Os recursos para suportar as despesas decorrentes da presente 

propositura serão de conformidade com o seu artigo 2°, por meio da anulação de 

dotações da Unidade Orçamentária do Poder Legislativo. 

De início, nada a declarar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente 

propositura. 

O instrumento utilizado para solicitar a autorização do Legislativo 

para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no inciso li, 

Artigo 41 da Lei n° 4.320/64, que assim dispõe: 

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

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

dotação especifica. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Constata-se que não existe dotação orçamentária prevista para esta 

finalidade, devendo, portanto, ser criado novo elemento de aplicação para o 

referido crédito. 

No mais, o projeto não apresenta ilegalidades nem vícios de forma 

ou materiais a serem declarados, podendo, portanto, ser apreciado e deliberado 

pelos nobres Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 18 de Maio de 2017. 

ROQUE V 

Secretário 

-:::s:Y===? ~ ----2 
LUÍS REMO CONTIN- PP 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N° 54/2017 

Projeto de Lei no 43/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Claudecir Rodrigues Martins- PRB 

Trata-se de propositura de iniciativa do Poder Executivo, cuja 

finalidade é obter autorização para proceder à abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), junto à 

Secretaria Municipal da Educação. 

Constatou-se que o orçamento aprovado para o exercício de 2017 

não prevê dotações para reforma e adequação de prédios escolares, aquisição de 
materiais de consumo, equipamentos e outros serviços de terceiros - pessoa 

jurídica, por meio dos recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação. Portanto, faz-se necessária a abertura de dotações específicas, 

objetivando a manutenção de escolas municipais com recurso do referido Fundo. 

O valor total do Crédito Adicional Especial é de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), distribuído da seguinte forma: 

• Reforma/Adequação de prédios escolares: ....... R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

• Material de Consumo: ............ ............................. R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

• Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

• Equipamentos e Material Permanente: .............. R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Os recursos para atender às despesas com a execução do projeto 

serão em conformidade com seu artigo 2°, provenientes de anulação de dotações 

da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que foi verificada a 

possibilidade de saldo remanescente das dotações indicadas para o decorrer do 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

exercício de 2017, sem afetar o equilíbrio financeiro e orçamentário. 

Ademais, verifica-se que a propositura em análise passou pelo 

Conselho Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, os quais emitiram pareceres 

favoráveis ao projeto. 

Portanto, diante do exposto, e de acordo com os preceitos 

constitucionais e legais, manifesto-me favorável à tramitação do presente 

projeto, para que seja apreciado e deliberado pelos nobres pares. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 18 de Maio de 2017. 

ALEXANDRE C. 
Membro Membro 
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