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  CIRCULAR N º 27/2016 - DG                                        Avaré, 18 de Agosto de 2.016. 
 
 

LEMBRETE 
 

Estará presente a Sra. Fernanda Guerreiro, Psicóloga do COSA, para prestar esclarecimentos a 
respeito das atribuições e desafios da citada entidade, atendendo ao requerimento nº 1164/2016, 
de autoria do Ver. Vi Cortez e outros, aprovado por unanimidade. 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
22/08/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 

 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 22 
de Agosto do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 10/2016 - Discussão Única  

Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos dos Decretos Legislativos nº 37/1984 e 
68/1992 e adota outras providências. 
Anexo: Cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2016 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 22/2016 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Júlio César Theodoro 
Assunto: Dispõe sobre regras do funcionamento dos serviços de saneamento básico na 
Estância Turística de Avaré. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 22/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação. (Parecer Contrário) 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 62/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.682, de 28 de maio de 2013 e dá outras 
providências (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 62/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação.  
 

 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 

protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

                                           

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 117/2016 

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2016. 

Autor: Mesa Diretora 

 

 

Ref.: Dispõe sobre alteração de dispositivos 

dos Decretos Legislativos nº 37/1984 e 

68/1992 e adota outras providências. 

 

 

P A R E C E R  

 

 
A presente propositura dispõe sobre a denominação do salão nobre 

do Legislativo que passará a denominar-se Vereador Eruce Paulucci e 

também trata da denominação do prédio onde é instalada a Câmara 

Municipal que passará a denominar-se Dr. Antonio Hassum. 

 

O art. 4º, em seu inciso I, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para legislar sobre 

assunto de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  

 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 
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Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 

agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 

gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e 

desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez 

constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi 

imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 

Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio 

direito que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa 

constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas 

há de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de 

liberdade, escrava que é da ordem jurídica."(In Curso de Direito 

Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

 

 Neste sentido, o projeto de Lei em exame tem por objetivo 

alterar a redação do art. 1º do Decreto Legislativo nº 37/1984 e o art.1º do 

Decreto Legislativo nº 68/1992.  

  

Nesse passo, cabe trazer ainda o que diz o artigo 137 do 

Regimento Interno (Resolução nº 175/92), senão vejamos: 

 

 

Art. 137.  Projeto de Decreto Legislativo é a 

proposição de competência privativa da Câmara, que excede 

os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do 

Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara. 

  

§ 1º   Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 

 

(...)  

 

f) demais atos que independam da sanção do Prefeito e do 

Vice-Prefeito. 
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Portanto, quanto à iniciativa da proposição esta resguarda a 

legitimidade trazida na Resolução nº 175/92. 

 

Nesse sentido, cremos que o presente Projeto de Lei, não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE   DECRETO LEGISLATIVO, 

não sugerimos alterações. 

 

Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, 

opinamos pela regular tramitação do presente Projeto, eis que não se 

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 

devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara 

Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 16 de agosto de 2016. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 

ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 44/2016 

Projeto de Lei n.º 22/2016. 

Autor: Ver. JÚLIO CÉSAR THEDORO 

 

Assunto: “Dispõe sobre regras do funcionamento dos 

serviços de saneamento básico na Estância Turística de 

Avaré”. 

 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
   

O projeto de lei sob análise tem como objetivo estabelecer regras 

sobre o funcionamento dos serviços de saneamento básico na Estância Turística de 

Avaré. 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal confere autorização 

para o Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

A Lei Orgânica Municipal também prevê que o Município detém 

competência concorrente para legislar sobre a melhoria das condições de saneamento 

básico, conforme o disposto no artigo : 

 

Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e 

do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

 

(...) 

 

XIII - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico. 
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O artigo 187, inciso X, da mesma LOM também prevê que a 

infraestrutura de saneamento básico deve ser exigida do loteador, mediante projeto 

apresentado para implantação e aprovação de loteamentos no município: 

 

Art.187. Caberá ao Município, no campo dos recursos hídricos: 
 

(...) 
 

X - exigir, quando da aprovação dos loteamentos, completa infra-estrutura 

urbana, correta drenagem das águas pluviais, proteção do solo superficial e 

reserva de áreas destinadas ao escoamento de águas pluviais e às 

canalizações de esgotos públicos, em especial, nos fundos de vale; 

 

Neste contexto, há evidente vício de iniciativa no projeto, na medida 

em que o processo de aprovação tramita e é finalizado no âmbito da Secretaria da 

Habitação do Município, regido atualmente pela Lei Municipal n.º 1930/2015, que 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências, que prevê 

em seu artigo 11, que: 

 

Art. 11.  Os projetos de loteamento e desmembramento, exceto os 

desmembramentos com área igual ou inferior a 10.000,00 metros 

quadrados, que não se enquadram em outras legislações específicas e que 

poderão ser aprovados no ato da anuência prévia, deverão obter a 

aprovação final pela Prefeitura Municipal de Avaré, posterior a expedição da 

anuência prévia e atendidas às seguintes exigências: 

 

É indubitável, portanto, que o estabelecimento de regras sobre 

aspectos técnicos das edificações do município constitui ato de gestão, de 

competência exclusiva do Poder Executivo, por meio de normas de iniciativa do 

Prefeito Municipal, a teor do que dispõe o artigo 61, incisos I e XXIII, da Lei 

Orgânica: 

 

Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 

 

I - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica; 
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XXIII - aprovar projetos de edificação e planos de arruamento e zoneamento 

urbano ou para fins urbanos; e planos de loteamentos, estes, após parecer 

favorável da Câmara Municipal; 

 

Os atos de gestão, de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, se 

reguladas pelo Poder Legislativo, incorrem em vício de iniciativa, passíveis de 

declaração de inconstitucionalidade, conforme vem reiteradamente decidindo o E. 

Tribunal de Justiça de São Paulo sobre matérias semelhantes: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.832/2015, do Município de 

São José do Rio Preto, que dispõe sobre serviços prestados pelo Serviço 

Municipal Autônomo de Água e Esgoto. Origem parlamentar. Vício de 

iniciativa reconhecido. Quebra do princípio da independência dos poderes. 

Violação dos artigos 5º, 24 § 2º, 47 incisos II, IIV e XIX, 120 e 159 da 

Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente. 

(TJSP, ADIN n.º 2240074-59.2015.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. ARANTES 

THEODORO, j. 06.04.2016) 

 

 

No corpo do v. Acórdão citado, o E. Relator esclarece que: 

 

(...) 

 

Ora, a lei aqui impugnada, de autoria parlamentar, contrariou o regime 

constitucional na medida em que veio a disciplinar o serviço público de 

fornecimento de água e coleta de esgoto, prestado pela referida autarquia 

municipal. 

 

Afinal, ela dispôs sobre a formação dos registros cadastrais (artigo 1º), 

responsabilidade pelo custeio do serviço (artigos 2º, 3º e 5º), requisitos 

técnicos para as instalações de água (artigo 4º) e procedimentos acerca da 

cobrança de débitos (artigos 6º, 7º e 8º).  

 

O referido diploma incorreu, pois, contrariedade manifesta ao regramento 

constitucional, eis que veio a tratar de tema reservado ao Executivo”. 

 

(...) 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 7.371, de 20 de março de 2015, do 

Município de Guarulhos, de iniciativa parlamentar, que dispõe que “os 

serviços de obras públicas que exijam a instalação de tubulações de cabos 

subterrâneos, dutos ou assemelhados, executados por entidades públicas ou 

privadas no Município, preferencialmente deverão ser realizadas pelo 

método executivo não destrutível”. Legislação que disciplina sobre 

planejamento, organização, direção e execução de serviços públicos. Atos de 

governo. Competência exclusiva do Chefe do Executivo. Vício de iniciativa. 

Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Violação aos artigos 5° e 47, 

incisos II e XIV da Constituição Estadual. Ação julgada procedente. 

(TJSP, ADIN n.º 2235464-48.2015.8.26.0000, rel. Des. SÉRGIO RUI, Órgão Especial, 

j. 11.05.2016) 

 

É importante trazer à colação os fundamentos apresentados pelo E. 

Relator no voto proferido: 

 

(...) 

 

“A ação merece acolhida dado vício de iniciativa ante a intromissão do 

Poder Legislativo Municipal em matéria de competência exclusiva do chefe 

do Poder Executivo.  

 

Os Municípios ostentam competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local artigo 30, inciso I, da CF, entretanto se faz necessária 

observância a certos requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a 

inconstitucionalidade formal do ato. 

 

Destarte, a norma impugnada ao dispor sobre planejamento, organização, 

direção e execução de serviços públicos, mergulhou no âmbito de matéria 

reservada ao Poder Executivo a quem cabe gerir e praticar atos de governo e 

administração do Município, consoante atribuição assentada na Constituição 

Estadual (Artigo 47, incisos II e XIV). 

 

O texto combatido, na forma em que apresentado, ofende o princípio da 

separação dos poderes, alicerce basilar do nosso sistema de organização 

politico-administrativa, e, que, dentre outros objetivos, se revela como 

forma de prevenção a arbitrariedades de um poder sobre o outro sistema de 

freios e contrapesos checks and balances.  

 

A corroborar, em caso algo assemelhado, o douto Desembargador Ademir 

Benedito ensina:  
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“No nosso sistema político, a função legislativa atribuída à Câmara dos 

Vereadores tem caráter genérico e abstrato, restando as questões específicas 

aos cuidados do Poder Executivo, que, com o auxílio de seus secretários e 

demais membros integrantes da Administração Pública, terá mais aptidão ao 

regramento de questões práticas e concretas que afetem a população. 

 

Hely Lopes Meirelles, em seu “Direito Municipal Brasileiro”, 3ª edição, pág. 

440, explica que “de um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do 

plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito adjuvandi causa, isto é, 

a título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo; 

o que não pode é prover situações concretas por seus próprios atos e impor 

ao Executivo a tomada de medidas específicas de exclusiva competência e 

atribuição. Usurpando funções do Executivo ou suprimindo atribuições do 

prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial”.  
 

(...)  
 

Concretamente, verifica-se no caso em exame uma indevida usurpação de 

atividade atribuída a um Poder da República, por outro, de nefasta 

consequência para a organização jurídica, como já afirmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento, por seu Pleno, da Adin n. 1.391-2, relator o 

Ministro Celso de Mello:  

 

“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do 

Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz 

vício de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de 

inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a 

própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. 

 

”Ressalte-se que as regras gerais trazidas pela Carta Magna possuem caráter 

impositivo, devendo ser observadas nas três esferas de governo, de modo 

que o Município não pode delas se afastar, em harmonia com o artigo 144 

da Constituição do Estado, que exige observância também aos princípios 

estabelecidos na Carta Federal” (VOTO 34.603, j: em 17/09/2014)”. 
 

(...) 
 

  

Como se pode observar, a matéria não pode ser tratada por iniciativa 

parlamentar, tendo sido demonstrado pelos v. arestos citados que os projetos de lei 

que contêm atos de gestão do município somente podem ser deflagrados pelo Poder 

Executivo, através do Prefeito Municipal. 
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Cabe, finalmente, transcrever a conclusão exposta no PARECER IBAM 

n.º 1252/2016, o qual esta Divisão Jurídica adota integralmente para a elaboração do 

presente parecer: 

 

“São inconstitucionais: o art. 3.º, que determina a atribuição a órgão do 

Executivo; o art. 4.º, que impõe multas, a serem aplicadas pelo Executivo; o 

art. 7.º que destina o produto das multas a determinado Fundo; o art. 8.º, 

que estabelece competências ao Setor de Fiscalização; o art. 9.º, que impõe 

competência ao Prefeito; o art. 10.º, § 1.º, que impõe obrigações à 

concessionária, sob pena de multa a ser aplicada pelo Executivo; o art. 11, 

que cria o Fundo, antes citado; o art. 12, § 3.º, que trata da gerência do 

Fundo; os artigos 12, § 4.º, 13, 14, 15 e 16, por interferirem nas funções do 

Executivo e por tratarem da aplicação de verbas públicas”. 

 

Em suma, o projeto de lei apresentado é de todo inconstitucional, não 

merecendo prosperar” 

 

 

A propósito, o PARECER do IBAM chama a atenção para outra 

questão, que igualmente revela a ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei: 

a possível modificação de regras estabelecidas no contrato de concessão firmado entre 

a SABESP e o Município, uma vez que o artigo 10, do projeto impõe obrigações à 

concessionária: 

 

Art. 10. É de exclusiva responsabilidade da concessionária todo e qualquer 

dano ou prejuízo por ela causado ou que ela venha a dar causa a terceiros 

ou ao patrimônio público em decorrência da execução de obras ou serviços. 

 

§ 1º Após cientificada, fica a concessionária obrigada a solucionar os 

problemas advindos da execução de obras ou serviços, sob pena de multa 

diária no valor de 540 (quinhentos e quarenta) UFMO`s, Unidade Fiscal do 

Município da Estância Turística de Avaré, nos seguintes termos: 

 

I - no prazo de até 18 (dezoito) horas, nos casos de manutenção ou 

desentupimento do sistema de esgotamento sanitário público e interrupção 

do abastecimento de água potável; 
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II - no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, nos casos de pavimentação 

asfáltica (tapa buraco) ao final das obras provenientes dos serviços 

prestados, vazamentos, consertos ou manutenção no sistema de 

abastecimento de água potável; 

 

III - no prazo de 60(sessenta) horas, nos casos de consertos ou manutenção 

dos coletores troncos, direcionados a estação de tratamento de esgoto e 

conserto ou manutenção da rede de esgotamento sanitário para a rede 

interceptora. 

 

§ 2º Presume-se cientificada a concessionária quando notificada, por 

qualquer meio de comunicação, acerca de requisição de execução de 

serviços mencionados no § 1º, do caput, deste artigo. 

 

A ilegalidade consiste na possível modificação dos termos 

contratuais, de forma unilateral, o que não se revela factível nem mesmo através de lei 

municipal editada para esse fim. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, OPINA ESTA 

DIVISÃO JURÍDICA PELA NÃO TRAMITAÇÃO do presente Projeto de Lei, pelo vício 

da inconstitucionalidade material, uma vez que a matéria nele tratada é de 

competência exclusiva do Poder Executivo. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 11 de Agosto de 2016. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE     LEROY AMARILHA FREITAS 

ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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P A R E C E R  

 

 

 

Processo nº 096/2016 

Projeto de Lei nº 062/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas 
perguntas que pelas respostas.” (Voltaire). 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre 

alterações da Lei nº 1.682 de 28 

de maio 2013, e dá outras 

providências.” 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do 

Prefeito Municipal, que busca alterar norma jurídica 

municipal que versa sobre adequação estrutural e 

subordinação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência.  

 

Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 

30, incisos I, da Constituição Federal, que traz que 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse 

local. 

 

No mesmo lado, surge o artigo 4º, I, da Lei 

Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao 

Município competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta 

Republicana vigente, em especial o disposto no caput do 

artigo 37, que reza:  

“Art. 37. A administração pública direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos 
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Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela 

Constituição Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do 

Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros 

socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios públicos, 

para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é 

que a Constituição de l988, por vez primeira na história 

fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo 

complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria 

noção de Estado de Direito. Estado de Direito 

é aquele que se submete ao próprio direito 

que criou, razão pela qual não deve ser 

motivo surpresa constituir-se o princípio da 

legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não 

tem fins próprios, mas há de buscá-los na lei, 

assim como, em regra, não desfruta de 

liberdade, escrava que é da ordem 

jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, 
Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
3 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem 

claro intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente 

editada, uma vez que, a lei em vigor necessita de 

alterações, segundo a ótica do autor da propositura. 

 

Necessário consignar que segundo se 

depreende da propositura o Conselho Municipal da Pessoa 

com Deficiência passará a ter vinculação com a Secretaria 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo 

certo que na lei vigente essa vinculação era com a 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social. 

 

Igualmente, haverá mudança na composição do 

Conselho, anteriormente o conselho era composto por 05 

(cinco) representantes do governo e 07 (sete) da sociedade 

civil, com a alteração proposta, passará a composição ser 

de 12 (doze) representantes no âmbito do governo 

municipal, estadual e federal, haverá ainda um aumento de 

representes da sociedade civil, passando para 12 (doze) 

membros.   

Por fim, a alteração chegará na estrutura 

do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.  

 

Nesse sentido, a alteração proposta visa 

principalmente reorganizar o Conselho Municipal acima 

mencionado, cujo mérito de aprovação ou não, cabe ao 

plenário na sua soberania. 

 

Destarte, não vislumbramos no vertente 

Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de 

ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos 

nenhuma correção.  

 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto 

de Lei em epígrafe não se encontra maculado pelo vício da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 

opina esta assessoria jurídica pela regular tramitação, 
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devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do 

Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para 

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

Avaré, 15 de Agosto de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP 146.191 

 

 






