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Referente:  PLE n° 013/2021  -Projeto de  Lei  do  Executivo.

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal Izaias Jose de Santana.

Assunto  do  projeto:  Institui  o  Conselho  Municipal  de  Promo€ao  da  lgualdade  Racial  -

CMPIR de Jacarei.

PARECER N° 191.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:  Projeto  de  Lei  Municipal.  Institui  o

Conselho      Municipal      de      Promo¢ao     da

lgualdade     Racial     -     CMPIR     de     Jacarei.

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se    de    Projeto    de    Lei,    de   autoria    do    Sr.    Prefeito

Municipal  de Jacarei,  que visa  criar o  CMPIR de Jacarei.

2.        Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  o  autor

informa  que a  inten€ao 6  garantir a  execu€ao de  politicas  pdblicas  em  igualdade racial,

assegurando a  participa€ao do  Municipio no SINAPIR.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constituicao   Federal,   em   seu   artigo   30,   inciso  I,  disp6e

que € competencia dos Municipios "/Iqg/s/arso4ne
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2.          Ja   a   Lei   Organica   do   Municfpio   (Lei   2.761/90),   em   seus

artigos  60  e  61,  incisos  I  e  VI,  estabelece  a  competencia  do  Prefeito  na  condu€ao  e

direcionamento  da Administra¢ao  P&blica  Municipal.

3.        Quanto ao m6rito de competencia  para  propor este projeto,

observamos   que   nao  se  vislumbram  vicios,  visto  que  o   Prefeito  Municipal  6  quem

possui  legitimidade  exclusiva  para  tal  proposicao,  conforme artigo  40,  inciso  Ill,  da  Lei

Organica do  Municipio,  e artigo 94,  §2°, do  Regimento lnterno desta  Casa de Leis:

"Artigo  40  -  S5o  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que

disponham  sobre:    Ill  -  cria€5o,  estruturac5o  e  atribuic6es  das

Secretarias    ou     departamentos    equivalentes    e    6rg5os    da

Administra€5o  Pdblica;'`.

'`Artigo   94,   §   20   i   da   competencia   exc/usiva   do   Prefeito   a

iniciativa  dos  prdyetos  de  lei  que:  IV  -  disponham  sobre  cria€5o,

estrutura€5o   e   atribui€6es   das   Secretarias   ou   Departamentos

equivalentes e 6rg5os da Administra€5o Pdblica;".

4.       Assim,   temos   que   o  assunto   da   presente   proposta  6  de

interesse do  Municipio de Jacaref,  e  que o  Chefe do  Executivo tern a  competencia  para

props-la.

5.        Destaca-se    que    os    membros    do    Conselho    nao    serao

remunerados,    estando    o    presente    PLE    de    acordo    com    as    diretrizes    das    leis

or€amentarias.

6.        Ap6s  a  analise  dos  termos  do

::`;It'

ojeto,  nao  vislumbramos

legalidade.irregularidades que comprometam  sua constitucionalidad
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1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos a  manifesta€ao  sobre o  m6rito  da  proposta, julgamos  que  ela  nao apresenta

qualquer  impedimento  para  tramita€ao  no  que tange  a  iniciativa  e  requisitosjur{dicos,

motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esta  agfg a  ser apreciado  pelos  Nobres

Vereadores.

2.        A   propositura   devera   ser   submetida   as   Comiss6es   de   a)

Constituicao  e  Justi¢a;  b)  Finances  e  Or€amento  e  c)  Seguranca,  Direitos  Humanos  e

Cidadania.

3.        Para  aprovagao  6  necessario  do  voto  favor5vel  da  maioria

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

turno dnico de discuss5o e votacso.

4.        Este 6 a parecer, opinativo e nao vinculante.

5.        Ao setor de proposituras,  para  prosseguimento.

Jacarei,18 de agosto de 2021

(em trabalho remoto)

RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 235.902
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