
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente:  PLL n° 067/2021

Autoria do  projeto: Vereador Hernani  Barreto.

Assunto  do  projeto:  Disp6e  sobre  a  institui¢ao  da  "Semana  municipal  de  conscientiza€ao,  preven€ao  e

combate a depressao" e d6  outras  provid6ncias.

PARECER N°  193.1/2021/SAJ/METL

Ementa:     Projeto     de     Lei.     ''Semana     municipal    de

conscientiza¢ao,  preven€ao  e  combate  a  depressao".

Considera€6es. Possibilidade com  ressalva,

I.        DORELAT6RIO

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

Hemani  Barreto  pelo  qual  pretende  instituir  a  "Semana  municipal  de  conscientizacao,

preven€ao   e   combate  a   depress5o"   que   se   realizara   anualmente,   na   semana   que

compreende a dia  15 de setembro.

2.        Najustificativa  que  acompanha  o  texto  do  projeto  o  autor

menciona   que   "a   depress5o   6   uma   doen€a   que   exige   acompanhamento   medico

sistematico e deve ser olhada  de  maneira especial  pelo  Poder Pdblico" (fl. 05/08).

3.        E o relat6rio.  Passamos a analise e manifestacao.

11.       DA FUNDAMENTACAO

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

que 6 competencia dos  Municipios "legislar sobre assuntos de
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2.        Ja  a   Lei  Organ.ica   do  Municipio  (Lei   n°.  2.761/90),  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.

3.        Assim,  par  n5o  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.     CONSIDERA€6ES

1.        Com     rela€ao    ao    artigo    6°    do     presente    projeto,

entendemos que  ha  uma  indevida  ingerencia  nas atribui€6es  do  Poder  Executivo e

o princfpio da  separacao de poderes.

2.        Portanto, sugerimos sua  altera€ao ou supressao.

IV.     DACONCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  oumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos   a   manifesta€ao   sobre   o   m6rito   da   proposta,   julgamos   que   a   mesma

preencheu  os  requisitos  constitucionais  e  legais  e,  portanto,  esta  APTA  a  Drosseauir,

desde aue seia  realizada a alteracao/suDressao suaerida.

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

a)   Constituicao  e  Justice,.  e   b)  Satide  e  Assistencia   Social   (artigo   32   do   Regimento

lnterno).

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

simples,  presentes,  pelo  menos, a  maioria  absoluta  dos  memb

dnico de votac5o.
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4.        Este 6 o parecer,  opinativo e  naovinculante.

Folha

.____i,i__
Camd:r:a¥:rn::'Pa`

Jacare{,18 de agosto de 2021

U LTOR JU RIDICO  LEGISLATIVO

OAB/SP N° 250.244

Acolho a parecer, par seus pr6prios fundamentos,

inc/usive quanto 21  ressalva feita.

Ao Setor de Proposituras, para provid§nc.ias.

w;AGNER T4DEu BAcc¢ro MA:R<
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