
Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACIO DA LIBERDADE

pRo.ETo DE DECRETo LEGlsLATrvo
N° 01, DE 20.01.2020

AfflNIu     =£ffibD=[ RE o].ESGH[S.o[SLA.Hip
COM I)EFICIENCIA".

AUTORA:          VEREADORA LUCIMAR PONCIANO.

-   INSTITUI,   NO   AMB[T0   I)0
ESA  ArmGA  I>A  PCD  -  pEssOA

DISTRIBufoo EM: 21.01.2020

P- FATAL:
DISCUSSAO ¢NICA

A|]rovado em Discussao tJnica REJEITADO

Em dedePresidente Em dePresidente de

Aprovado em la Discussao ARQUIVADO

Em dedePkesidente Em deSetorde Proposi deturas

Aprovado em 2a Discussao Adiado em               de de

Em dedePresidente Pan deSecrettho-Diretor Le degislativo

Adiedo em dede Adiado em               de de

Pan Seere dedetdrio-DiretorLegislativo Para deSecretalo-Diretor lc degislativo

Eticaninhado is Comiss6es no§: Prazo drs Comisds         / /



ly

CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

lnstitui,  no ambito do  municipio  de Jacarei,  a  Selo
"Empresa     Amiga     da     PCD     -     Pessoa     com
Deficiencia".

A c^MARA rviuNICIPAL  DE JACAREi APRovA E o
SEU          PRESIDENTE,          VEREADOR          ABNER
RODRIGUES   DE   IVIORAES   ROSA,   PROMULGA   0
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art  10.  Fica  instituido,  no  ambito  do  municipio  de  Jacarei,  o
Selo   "Empresa  Amiga   da   PCD  -  Pessoa   com   Deficiencia",   a   ser  concedido  as
pessoas juridicas que realizaram investimentos e ag6es relevantes de inclusao e, em
atendimento as necessidades da pessoa com deficiencia.

Art.  2°.  A  escolha  dos  homenageados  sera  realizada  pelo
Conselho Municipal da Pessoa com  Deficiencia,  que ficara responsavel por informar a
Camara  Municipal  de  Jacarei,  ate  o  dia  30  de  agosto,  tres  pessoas  juridicas  que
recebefao a distingao.

Art.  3°.  0 Selo sera outorgado na sessao Solene descrita na
Lei   n.°5.86g/2014,   que   institui  o   Dia  da  Superagao,   comemorado  anualmente   na
semana  anterior  que  compreende  o  dia  21  de  setembro,  Dia  Nacional  de  Luta  das
Pessoas com Deficiencia.

Art.    4°.    A    Camara    Municipal    disponibilizara    os    meios
adequados para a realizagao e divulgagao da homenagem.

Art.  5°.    Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de
sua publicagao.

illliiii

Camara Municipal de Jacarei,

N,C,;.)ILUC[MAR PO
Vereadora - PSDB

iro de 2020.
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JUSTIFICATIVA

A   igualdade   entre   as   pessoas   advem   do   prdprio   preceito   de
cidadania,  para o qual todos sao iguais perante a  lei.  No entanto,  quando o Estado e
a socjedade, como urn todo,  nao se preocupam em oferecer condig6es para que este
principio    basico    seja    atendido,     surge    uma    situagao    clara    e    fragrante    de
vulnerabilidade social.

Indmeros     sao     os     dispositivos      legajs     que     assinalam      a
obrigatoriedade   de   esfongos   no   sentido   de   promover  ag6es   que   se   destinam   a
concretizar esta  igualdade,  sobretudo,  com  relagao  a  pessoa  com  deficiencia.  Mas,
apesar desta  previsao  legal,  poucos  sao  os  movimentos  e  as  atitudes  direcjonadas
neste sentido.

Muito  alem   da   disposigao  da   lei,   quando  promovido  tasis   atos,
imprescindivel  se  focar  nas  pessoas  que,  por  iniciativa  pr6pria,  e  que,  movidas  por
sentimentos  de  fraternidade  e  igualdade,  se  urgenciam  e  realizam  ae6es  voltadas
para este ptiblico especial.

E 6, exatamente, para estas pessoas, que se volta este projeto.

Importante  salientar  que  a  promogao  de  igualdade  na  diregao  de
uma  garantia  de  vida digna  e justa,  por meio  da facilitagao e  da  adogao de  medidas
empoderadoras  aos  cidadaos  portadores  de  deficiencia,  para  mitigar  as  diferengas,
alem  de fazer parte  das  decis6es de  acessibilidade  das  comunjdades,  representam
urn avango no sentimento de nacionalidade e da nogao comum de responsabilidades.

Por  isso,  as  empresas  que  agem  de  modo  a  focar  seus  atos  a
pessoa com deficiencia,  merecem toda nossa consideragao,  apoio e reconhecimento
pela  responsabilidade social  com cidadaos especiais da  sociedade jacareiense - as
P.C.D..

Assim,  exposto,  peeo  a  ajuda  de  meus  pares  para  a  aprovagao
deste projeto.

Camara Municipal de

LUCIMAR
Vereadora - P

de janeiro de 2020.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ASSUNTO:     Projeto de  Decreto  Legislativo  n° 01,  de 20/01/2020,  de

da Vereadora Lucimar Ponciano

"Institui,  no âmbito  do  Município  de Jacareí,  o selo  É`Empresa

Amiga da PCD -Pessoa com Deficiêncja"]

PARECER N° 17/2020/SAJMTBM

Tratalse  de  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de  autoria  da

Vereadora Lucimar Ponciano,  com a finalidade de criar o Selo "Empresa Amiga

da  PCD  -  Pessoa  com  Deficiência,  a  ser  concedído  pessoas  jurídicas  que

realizaram  investimentos e ações relevantes de inclusão e em atendimen{o às

necessidades da pessoa com deficiência.

Segundo  a  propositura,  três  pessoas jurídicas  receberão  a

homenagem   na   sessão   solene   do   Dia   da   Superação,   instituído   pela   Lei

Municipal 5869/2014.

Segue   anexa   a   justificativa   do   projeto,   que   sustenta   a

importância promoção de ações que assegurem  a manutenção do preceito da

igualdade   justamente   para   aqueles   que   estão   em   flag

vulnerabilidade social.

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro -Jacareí / SP -CEP 12327-901 Fone: (012) 395
Site: www.jacarei.sp.leg.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Eiii=
0  Projeto  de  Decreto  Legislativo  tem  como  fundamento  o

parágrafo único do ar{. 96 do Regimento lnterno:

"Ar{.  96.        Projeto  de   Deóreto   Legislativo  é  a   proposição

des{inada   a   regular   matéria   que   exceda   os   limites   da

economia  interna da Câmara,  de sua  competência  privativa
•   e  não sujeita  à  sanção  do  Prefeito,  sendo  promulgada  pelo

Presidente.

Parágrafo único.    Constituem  obrigatoriamente  matérias  de

Decreto   Legislativo   a   concessão   de   homenagens   e   a

aprovação ou rejeição de con{as do Prefeito."

A propositura também está amparada pelo art. 30, inciso 1 da

Constituição Federal, vez que se trata de assunto de interesse local.

Considerando   que   este   órgão   não   avalia   o   mérito   da

proposjtura, sendo tal  mister do parlamento  municjpal, .temos que  não exjstem

Óbices para a sua tramitação.

Sugerimos,   todavia,   que   seja   modificada   a   redação   do

capuf  do  artigo   1°  do  projeto,  já  que  o  emprego  das  vírgulas  nos  parece

equivocado. A redação poderia ser:

Ari.  1°.  Fica  instituído,  no  âmbito  do  Município

de  Jacareí,  o  "Selo  Empresa  Amida  da  PCD  -  Pessoa  com

Deficiência",  a ser concedido às pessoas jurídicas que realizaram

investimentos e ações relevantes de inclusão e de atendimento às

necessidades da pessoa com deficiência.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETAMA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

deverá  ser submetido  a turno  único  de  discussão  e vo{ação,  depend

voto favorável da maioria simples dos membros-desta Casa.

Este é o parecer sub censura.

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro -Jacareí / SP -CEP 12327-901 Fone: (012) 3955-2200
Site: www.jacarei.sp.leg.br
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Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2020

Emeri+a'.  Projeto  de  Decreto  Legislativo

que  institui  o  selo  "Empresa  Amiga  da

Pessoa com Deficiência",  nos termos em

que             específica.             Possibilidade.

Constitucionalidade. Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo  o  parecer  de  n°  017/2020/SAJ/WTBM  (fls.

04/06) por seus próprios fundamentos.

Sem  prejuízo,  a  sugestão  ventilada  no  parecer  ora

aprovado,  também  poderá  ser  implementada  nos  moldes  do  artigo  127  do

Regimento lnterno.

Ao Setor de

Jacareí,

Jorge Alfredo

Secretário-

\

ituras para prosseguimento.

jro de 2020.

des Campos
r Jurídico
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CÂMARA  MUNIC]PAH  H}E  JACAREÍ  -
PALACIO DA LIBERDADE

EMENDA

êQLprojeto _d.e   Decreto+egjsiativo __±[e
_n.°01/2020,    ciue    ins±iÉ±±L   no    âmbito    do
EiunicípiQ_ de   Jacareí,   o   selo   "EmDresa
4piiçia da PCD - Pes_soa ComüciêncjaL
Êj±á outras providênciaÊ

EMENDA N.°d2020

Fica    o    artigo    1°,    do    Projeto    de    Decreto    Legislatjvo
n.°01/2020,  com a seguinte íeciaçãg:            `     '.

"_Art.1°.  Fica i_nstjtuí_do,  no âmbito do Município de Jacareí,  o "Selo Empresa Amiga da PCD -

Pessoa com Deficiência", a ser concedido às pessoas jurídicas que realizaram investimentos
e_  gçÊ_es   relevantes   de   inclusão   e   de   atendimento   às   necessic]ades   da   pessoa   com
deficiênc.ia.  "

Câmara Municipal de Jacareí, 27 de janeiro de 2020.

Vereadora - PSDB

Justificativa:

Em  respeito às anotações realizacias pela prestigiosa Secretaria de Assuntos Jurídicos desta
Câmara  Munjcipal,   aponíadas  em  parecer  de  n.°17/2020/SAJ/WTBM,  e  Gonsubstanciadas
pelo  1.  Secretário de Assuntos Jurídicos  deéta  Edilidade,  se  procede a alteração da  redação

;+ do ari.1°,  como se denota.

Câmara Municipal de Jacareí, 27 de dezembro de 2019.

VeFeadora -



CÂMARA MUNICIPAL DE JAC
PALÁCIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ASSUNTO:       Projeto  de  Decreto  Legislativo  n°  01,  de  20/01/2020,  de  autoria  da

Vereadora Lucimar Ponciano

"Institui,  no âmbil:o do Município de Jacareí, o selo "Empresa Amiga

da PCD - Pessoa com Deficiência".

pARECER No 24/2o2o/sAj/\n/TBM

Trata-se  de  Emenda  ao  Projeto  de  Decreto  Legislativo  que  visa

criar  o  Selo  "Empresa  Amiga  da  PCD  -  Pessoa  com   Deficiência",   de  autoria  da

Vereadora Lucimar Ponciano.

Esta  Secretaria  já  se  manifestou  sobre  o  projeto  (fls.  04/07)  e

agora é chamada para se pronunciar sobre a alteração proposta pela EMENDA n° 01.

Considerando   que   a   Emenda   ora   em    análise   atende   uma

sugestão   que  foi   proposta   no   aludido  parecer,   e   que   não   onera   nem   modifica   as

condições jurídicas já  avaliadas  anteriormente,  entendo  que  a  propositura  está  apta

para ser apreciada em Plenário.

À autoridade competente,  para ciência e deliberação.

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro -Jacareí / SP -CEP 12327-901 Fone: (012) 3955-2200
Site: www.jacarei.sp.1eg.br
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Projeto de Decreto Legisla`tivo n° 001/2020

Emer\La'.  Emenda  (n°  01)  à  Projeto  de

Decreto   Legislativo   que   institui   o   selo
"Empresa     Amiga     da     Pessoa     com

Deficiência",      nos     termos     em      que

específica.                                  Possibilidade.

Constitucionalidade. Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo  o  parecer  de  n°  024/2020/SAJMTBM  (fls.

09) por seus próprios fundamentos.
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EMENDA N.0  2a

Emenda ao Projeto de Decreto do Legislativo
n.°   ool/2020,   que   lnstitui,   no   ambito   do
Ivlunicipio    de   Jacarei,    o    "Selo    Empresa
Amiga da PCD - Pessoa com Deficiencia.

EMENDA

Fica acrescido ao art.  30 do Pro/.efo c/e Decrefo
c/o Legi.s/afi'von.°007/2020, o Paragrafo Unico,  com o seguinte dizer:

PARAGRAFO   0NICO:   Na   impossibilidade   da
homenagem ser na forma presencial, em Sessao ordinaria, devido a influencia da
Pandemia-Covid  19,  a  honraria  sera  realizada  no  expediente da  Ordem  do  Dia.
Ap6s a edi?ao, a apresentagao sera  realizada pela TV Camara.

Camara Municipal de

:a;ffid:

de maio de 2020.

LucimarTonciain(
Vereadora -MDB

Justificativa:   Entendendo as medidas preventivas e protetivas em prol da satlde
e vida da populaeao frente a Crise da Pandemia Covid-19, neste ano vigente, sem
previsao  de  retorno  ao  trabalho  e  vida  normal.    Mas  tamb6m  a  importancia  de
reforgar as ag6es de respeito,  dignidade e inclusao das pessoas com defici6ncia
-PCD.

Penso  que  estas  causas  em  prol  do  PCD  nao  deverao  ficar de
lado,    pois    sao    conquistas    de    reflexao    e    conscientizagao    a    nivel
internaciona[, naciona] e municipal de grande merecimento. Pois as Pessoas
com Deficiencia -PCD sao cidadaos e cidadas de direitos inerentes a todos.

Camara Municipal de i.  07 de maio de 2020.

Vereadora -
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