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PALACI0  DA  LIBERDADH

SHCRETARIA DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Folha
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de Jacarel

Referente:  PLL  n°  060/2021

Autoria do projeto: Vereador Roninha.

Assunto  do  projeto:  Institui  e  inclui  no  calendarjo  de  datas  e  eventos  de  Jacarel  o  Die  do  Motoboy  e  a

Semana do Motoboy.

PARECER N° 171.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto  de  Lei.  Dia  e  Semana  do  Motoboy.

Comemora¢ao  no  dia  27  de julho  e  na  semana  que

que  recair  o  referido  dia.  Art.  30,  I,  da  CF.  Art.  40  da

LOM.  Art.  94,  pafagrafo  2°,  RI.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  Ilustre  Vereador

Roninha,    pelo    qual    pretende    instituir   o    Dia    e    a    Semana    do    Motoboy,    a    ser

comemorado anualmente  no dia  27 dejulho e na semana que recair referido dia.

2.        Najustificativa  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  o  autor

ob|erfua  "reconhecer  e  enaltecer  a  trabalho  dos  motoboys  no  Municipio  de

Jacarer .

3.        i o relat6rio.  Passamos a analise e manifesta€5o.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constitui¢ao   Federal,   em   seu   artjgo   30,   inciso  I,   disp6e

a|ie 6 compe!tifEndra dos Murnc:rfuos " legislar sabre assuntos de interesse local' .

2.        Ja  a  Lei  organica  do  Municipio  (Lei  2761/90),  em  seu  artigo

40,  e  o  art.  94,  §2°,  do  Regimento  Interno  desta  Casa  de  Leis,  disp6em  acerca  dos

assuntos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal,  nos  quais,  a  materia  ora  tratada

no  presente  PLL,  nao  se  inclui.
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3.        Assim,  por  nao  estar  incluida  no  rol  dos  temas  de  iniciativa

exclusiva,  verificamos   que   o   presente  projeto  6  constitucional   e   legal,   estando   em

condi€6es  para  prosseguir.

Ill.     DA CONCLuSAO

1.        Salientando  que  n5o  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta€5o  sobre  a  m6rito  da  proposta, julgamos  que  ela  preencheu  os

requisitos constitucionais e legais e,  portanto, esta 4£LH a  prosseguir.

2.        Assim,  a  propositura  devera  ser submetida  as  comiss6es  de

a) Constitui€ao e Justica,. e  b) Seguranca,  Direitos Humanos e Cidadania.

3.        Para  aprova€ao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

simples,  presentes, pelo  menos, a  maioria  absoluta dos membros da Camara.

4.        Este e o parecer,  opinativo e n5o vinculante.

Jacarel, 03  de agosto de 2021

(em  trabalho  remoto)

RENATA  RAMOS VIEIRA
CONSuLTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 235.902

Ratifico  o  presente  parecer  e  menciono  acerca  do  turno

dnico de votacao para o presente projeto.

s para  continuidade.

\

wiRTA\ EVELIANE TA EN LAZCANO
Secretaria-Diretora de Assuntos Juridicos em  exercicio

OAB/SP n° 250.244
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