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Referente:  PLL  n°  070/2021

Autoria do  projeto: Vereador Paulinho do  Esporte

Assunto  do   projeto:  Institui   no  calendario  oficial   do   Municipio  de  Jacarei  o  evento   Dia  do  CONSEG

(Conselho   Comunitario   de   Seguran¢a),   a   ser   comemorado   todo   dia    10   de    maio,    e   da   outras

providenc.ias.

PARECER N° 201.1/2021 /SAJ/METL

Ementa:   Projeto   de   Lei.   Dia   do  CONSEG   (Conselho

Comunitario de Seguran¢a).  Comemora€ao no dia  10

de  maio.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

Paulinho  do  Esporte,  pelo  qual  pretende  instituir  no  calendario  oficial  do  Municipio  de

Jacarei   o   evento   Dia   do   CONSEG    (Conselho   Comunitario   de   Seguran€a),   a   ser

comemorado todo dia  10 de maio,  e da  outras  providencias.

2.        Na justificativa  que  acompanha  o  texto  do  proj.eto,  o  autor

objetiva    "dar    maior    valorizacao    e    divulga€ao    aos    Conselhos    Comunitarios    de

Seguran€a  no  nosso municipio" (fl. 04).

3.         E o  relat6rio.  Passamos a analise e manifesta€ao.

11.       DA FUNDAMENTACAO

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

que 6 competencia  dos Munic`pios ``legislar sobre assuntos de  interesse  local".

2.        Ja  a   Lei  Organica   do   Municipio  (Lei   n°.  2.761/90),  em  seu

artigo  40,  e  o  art.  94,  §2°,  do  Regimento  Interno  desta  Casa
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dos  assuntos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal,  nos  quais,  a   mat6ria  ora

tratada  no presente PLL,  nao se inclui.

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.     DACONCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito  da  proposta, julgamos  que  ela  preencheu  os

requisitos constitucionais e legais e, portanto, esta 4£ZL4 a  prosseguir.

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

a) Constituicao e Justi¢a,. e b) Seguranca,  Direitos  Humanos e Cidadania.

3.        Para  aprovacao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

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

dnico de vota¢ao.

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

Jacarei, 25 de agosto de 2021
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