
ATA N° 19 DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. Aos vinte e quatro 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 17h00min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça para discutir os Projetos 
de Lei n° 44, 45 e 46/2017. Estavam presentes os vereadores Roque Vinícius Isidio 
Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, Claudecir Rodrigues Martins, Luís Remo 
Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. Fica registrado que a Reunião 
Ordinária, agendada para o dia 25 de maio de 2017, foi antecipada, por deliberação da 
Comissão, para o dia 24 de maio de 2017. Concordam os membros da Comissão a 
distribuição das proposituras ao relator por ordem alfabética e conforme ordem de 
chegada dos projetos, com a ressalva de que o autor do projeto não seja o relator do 
mesmo. Valendo-se desse critério foi distribuído o Projeto de Lei n° 44/2017 ao vereador 
Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias, Projeto de Lei n° 45/2017 ao vereador Luís Remo 
Contin, e Projeto de Lei n° 46/2017 ao vereador Vinícius Guilherme Simili. Após 
deliberação, o relator do Projeto de Lei n° 44/2017 decidiu pelo pedido de prorrogação 
para emitir parecer. No mais, ficou determinada a apresentação dos pareceres no prazo 
legal, cujas cópias serão anexadas à presente ata. Não havendo mais nada a discutir, foi 
encerrada a presente reunião às 17h50min e eu, Natália Domingos Pelissari, Secretária da
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER No 55/2017 

Projeto de Lei no 44/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS- PTB 

Trata-se de propositura cujo objeto é a obrigatoriedade do uso de 

lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública em 

novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no município de Assis. 

Destaca-se que a substituição das lâmpadas tradicionais pela 

iluminação LED é uma forte tendência, pois esta oferece vantagens 

principalmente em termos de durabilidade e economia. 

Quanto à constitucionalidade formal subjetiva, nada a considerar, 

vez que é de iniciativa de nobre Vereador a presente propositura. 

Cumpre destacar que a obrigatoriedade criada por este projeto é 

reservada somente aos novos loteamentos e empreendimentos imobiliários de 

iniciativa do setor privado. 

Por fim, o projeto de lei encontra-se em conformidade com os 

preceitos Constitucionais e Legais. Portanto, nada obsta que seja submetido à 

apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 06 de Junho de 2017. 
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VINÍ 

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS- PRB 
Secretário 

< ----=-~é:-=::~ _) 
- LUÍS REMO CONTIN- PP 

ALEXANDRE COBRA C 
Membro 
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PARECER N° 56/2017 

Projeto de Lei n° 45/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: LUÍS REMO CONTIN- PP 

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

em que se pretende autorização para dar nova redação ao artigo 3 o da Lei n° 

5.558 de 18 de agosto de 2011, que dispõe sobre doação, com encargo, de uma 

área de propriedade do Município de Assis, localizada no prolongamento da Rua 

Coronel Fiúza, à Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Assis. 

Verifica-se que a presente propositura tem como objetivo solicitar a 

devida autorização legislativa para que o prazo previsto no artigo 3° da Lei n° 

5.558 de 17 de agosto de 2011 seja estendido para até 18 de março de 2020. 

De início, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

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

Quanto ao mérito da matéria, a prorrogação solicitada não poderá 

ser autorizada, uma vez que, a doação foi cancelada, conforme previsto no artigo 

4° da Lei Municipal n° 5.558/ 11, por descumprimento da condição imposta no 

artigo 3° da mesma Lei, razão pela qual sugiro que o Executivo apresente 

projeto de lei para que seja realizada nova doação à Assosciação Voluntária de 

Combate ao Câncer de Assis. 

Dessa forma, tratando-se de Projeto de Lei ilegal, opino pelo 

arquivamento da presente propositura, nos termos do Artigo 90, inciso VI do 

Regimento Interno desta Câmara Municipal. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 30 de Maio de 2017. 

~~ 
LUÍS REMO CONTIN - PP 

Relator 

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



ROQUE VI 

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS - PRB 

RINO N. VÊNCIO- PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N o 57/ 2017 

Projeto de Lei no 46 / 2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: VINICIUS GUILHERME SIMILI- PDT 

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

"dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício de 2018 a 2021 ". 

De inicio, nada a declarar quanto à constitucionalidade formal 

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

propositura. 

Consoante se infere no presente projeto, as diretrizes estratégicas 

observadas nesta proposta de Plano deverão articular-se com a legislação 

orçamentária de planejamento governamental, que inclui as J .eis de Diretrizes 

Orçamentárias c as Leis Orçamentárias Anuais. 

Cumpre sua finalidade que é o alinhamento entre o planejamento de 

curto c médio prazo e a implementação das políticas públicas. 

A presente propositura está em conformidade com o preconizado no 

§ 1° do .l \ rtigo 165, da Constimição Federal, que determina o seguinte: "a Lei que 

instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos c metas da administração pública para as despesas de capital, e outras que 

delas decorrem, c para os dispêndios relativos aos programas de duração 

continuada". 

Temos que o Projeto está em consonância com a Legislação 

l\funicipal, especialmente a Lei Orgânica do l\Iunicípio de 1\ ssis, a saber: 

.\rt. 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: 

II - votar o plano plurianual, a Lei de D iretrizes Orçamentárias, o 

orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares c 
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1\rt. 58. São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de leis que 

disponham sobre: 

IV - matéria o rçamentária c a que autorize a abertura de créditos ou 

conceda auxílios, prêmios c subvenções. 

Q uanto ao artigo 1° do presente projeto, verificou-se que o 

fundamento legal utilizado, artigo 146 da Lül\1A, não se refere ao plano plurianual. 

No mesmo artigo, mencio na-se que o PP1\ é constituído pelos anexos I , II , III e 

IV, porém verificou-se que constituem o projeto somente os anexos I, II, III c 

Tabela XII c XIII. Portanto, sugiro a adequação do pro jeto quanto ao fundamento 

legal vigente, bem como na constituição dos anexos. 

No mais, o presente Projeto de Lei está de acordo com os 

fundamentos constitucionais, legais e regimentais, sendo assim, es te relator 

manifesta-se de forma favorável a sua tramitação, apreciação e deliberação pelos 

nobres vereadores. 

É o p arecer. 

Sala das Comissões, 29 de i\Iaio de 2017. 

LUÍS REMO CONTIN - PP 
Membro 

CLAUDECIR R. MARTINS - PRB 
Secretário 

ALEXAN:~ VÊNCIO
PR 

Membro 
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