
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 129/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

02/12/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade, conforme apresentamos abaixo.  

 

 O projeto necessita de alguns reparos e para tano apresentamos as seguintes emendas: 

 a) nova redação no caput do artigo 1º 

“Art.1º. Fica o Poder Executivo do Município autorizado a desafetar da classe de 

bens de uso especial, antes destinados à “Área Institucional” os bens imóveis 

abaixo especificados, que passam a ser desafetados e pertencer à classe de bens 

dominicais, para fins de alienação, que se dará através de processo licitatório.” 

 

 b) o texto normativo prevê os artigos 1º, 3º e 4º, portanto não há artigo 2º, o qual 

aproveitamos a lacuna para incluir o artigo 2º, com a seguinte redação. 

“Art. 2º. A alienação será precedida de avaliação prévia, realizada por comissão 

nomeada especialmente para o encargo.” 
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 A matéria busca autorização para desafetação de imóveis do município passando para a 

classe especial sendo um total 09 imóveis (terrenos) atualmente com destinação para área 

institucional no Parque Industrial Adib Rassi I e II, Distrito Industrial José Marincek I e II, 

chegando ao total de cerca de 57.331,47 metros quadrados, lembrando que o alqueire paulista 

compreende 24.200 metros2  e o hectare compreende 10.000 metros2.  

 Os imóveis acima mencionados deverão ser alienados mediante avaliação prévia, por 

comissão nomeada. 

 O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o inciso VII e §§ 1º a 4º, do artigo 

180, da Constituição Paulista, sob a fundamentação de que o Estado não pode proibir os 

municípios de desafetar áreas verdes ou institucionais. A decisão unânime, foi tomada na sessão 

virtual encerrada em 11/06/2021, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6602, ajuizada 

pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 129/2022, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador, com as emendas acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 08 de dezembro de 2022. 

 

 

(ASSINATURAS  ELETRÔNICAS) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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