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Miº
A propositura em apreciação, de lavra do NobreVereador

Marcos Papa, merece ser aprovada por esta Comissão Permanentede Constituição, Justiça e
Redação, pelas razões doravante apresentadas.

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo que visa
conceder ao Sr. Reginaldo Fukuda O titulo de CidadãoRibeirão-Pretano,

Mª
Nota-se, no artigo 103, V; do Regimento Interno da

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a possibilidade de se conceder titulo de cidadão
honorário e outras honrarias a pessoas que tenham prestado serviços relevantes a
comunidade. Assim como compete à Comissão de Legislação, justiça e Redação emitir
manifestação acerca do mérito desse tipo de pedido , tal se nota no artigo 70, 5 39, VII.
Destarte, prossegue o parecer.

Primeiramente, há de se observar a restrição expressa na
lei regimental acerca do limite de outorga de honrarias permitido a cada vereador, a saber,
dois por ano. Contudo, quanto a isso, não há o que se questionar acerca da legalidade do
projeto de decreto legislativo; haja vista que o nobre vereador não apresentara, no ano de
2019, qualquer propositura desta espécie.

A análise, então, prossegue ausentando-Se dos aspectos
formais — de ja' constatada correção, para os aspectos de mérito do pedido, Uma leitura
diligenteda justificativa da propositura ja' é o suficiente para legitimaro seu prosseguimento.
Nota-se que o homenageado participa ativamente com serviços interessantes para a
comunidade ribeirão-pretana, de modo que nada se tem a obstar sobre o mérito desta
propositura.

Desta maneira, após análise e discussão, nos termos do
Regimento Interno, opino pela CONSTITUCIONALIDADE e REGULARIDADE da



presente propositura, encaminhandopela sua APROVAÇÃO e aguardando a votação pelo
Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2020.
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