
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Referente: Emendas n°. 01, 02, 03 e 04 ao PLL n° 024/2021

Autoria da emenda: Vereador Abner de Madureira

Assunto da emenda: Promover a necessária adequação indicada em parecerjurídico.

PARECER N° 58.1/2021/SAJ/METL

Ementa:  Emendas  n°.  01  a  04.  Adequação  em  razão

do  parecerj.urídico. Considerações.  Possibilidade.

1.       Trata-se   de   Emendas   n°.   01   a   04   de   autoria   do   Nobre

Vereador Abner de  Madureira ao  Projeto de  Lei  do  Legislativo que torna  obrigatória a

afixação  de  material  publicitário  que  demonstre  a  aplicação  da  Manobra  de  Heimlich

em  éscolas,  restaurantes,  lanchonetes,  praças  de  alimentação  de  ceni=ros  comerciais,

shopping centers e estabelecímentos similares.

2.       Conformejustificativa de fl. 22 " A emenda ora  apresentada

tem por finalidade promover as necessárias adequações indicadas (...)".

3.       Vale    esclarecer   que    o    parecer    n°   47.1/2021/SAJ/METL

apenas  mencionou  quanto  a  necessidade  de  se  constar  no  proj.eto  de  lei  acerca  das

características do material  publicitário referente a manobra de Heimlich, bem como em

relação  as   possíveis   penalidades  a  serem  aplicadas,  sendo  que  tais  considerações

constaram nas Emendas n° 01, 02 e 04, estando, portanto, aptas para Drosseauimento.

4.       Contudo,  no  aue  concerne  à  Emenda  n°  03,  esta  secretaria

possui   ressalvas,   pois   pode   haver  o   entendimento  de  aue  acarreta   uma   indevida
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detalha p proçedimento a ser adQtaçlo pelp. Poder Exeçutivo e sua. respectiva Secretaria

c.o.mpetente,   invadindo   assim  .sua   çompçtência  .e,   portantç),   não   es[á   apta  . para

Drosseauir.

5.        Em  relação às comissões e ao quórum  ratificamos oteordo

parecer n°. 47.1/2021/SAJ/METL (fls. 03/06).

6.       Ressaltamos  que  as  Emendas  deverão  ser apreciadas  antes

do proj.eto de lei.

7.        Este é o parecer, opinativo e nãovinculante.

CONSULTOR JURIDICO LEGISLATIVO

OAB/SP N° 250.244

ACOLHO  INTEGRALMENTE  0  PARECER,  que  opina

pelo prosseguimento das Emendas n° 1, 2 e 4, e

faz ressalva à Emenda no 3,

`.                                                                                                                                                                                                         .                    .                 `                                                   `                  .

Praça dos Três Poderes, 74 -Cemtro -JaoaF€Í / SP -CEP 12327-901 Fone: (012) 3955-2200
S i.te : www.jiacarti. sp ,leg. br

Página 2 de 2


