
Oficio n° 363/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presjdente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei,  13 de setembro de 2021.

Encaminho  anexo  para  apreciaeao  dos  Senhores  Vereadores  as  seguintes

Mensagens Modificativas:

a)          Mensagem  Modificativa  ao  projeto  de  Lei  n°  14,  de  10  de  agosto  de

2021   (PLE  N°  013/2021)    que  "lnstitui  o  Conselho  Municipal  de  Promogao  da  lgualdade

Racial -CMPIR de Jacarei".

b)          Mensagem  Modificativa  ao  projeto  de  Lei  n°  15,  de  10  de  agosto  de

2021   (PLE  N°  014/2021)  que  "Cria  a  SEIDH  -Secretaria  Extraordinaria  de  lgualdade  e  de

Direitos   Humanos,   estabelece   a   estrutura   administrativa,   os   cargos  de   provimento  em

comissao e da outras providencias".

Sendo  o  que  mos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

(:i-:))--=
lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes.  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone   ( 12) 3955-9111  -Fax   ( 12)  3961 -1092  -gabinete@uacarei  sp.gov  br



Prefeitura de Jacarei
Gabjnete do Prefeito

MENSAGEM  MODIFICATIVA
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Ap6s conversa com os ilustres vereadores, observou-se a necessidade de

alteragao  do  Projeto  de  Lei  n°  15,  de  10  de  agosto  de  2021   (PLE  N°  014/2021)  que
"Cria   a   SEIDH   -   Secretaria   Extraordinaria   de   lgualdade   e   de   Direitos   Humanos,

estabelece  a  estrutura  adminjstrativa,   os  cargos  de  provimento  em  comissao  e  da

outras providencias''.

A  alteragao  baseia-se  na  modificagao  da  Secretaria  proposta  em  uma

Subsecretaria   vinculada   diretamente   ao   Gabinete   do   Prefeito   tendo   em   vista   a

importancia do tema e a  realizagao de ag6es transversais com as demais Secretarias,

Autarquias e Fundae6es, alterando consequentemente os cargos de sua estrutura.

Destaca-se que a  Subsecretaria  sera vinculada  diretamente ao Gabinete

do   Prefeito   ate   que   se   ganhe   corpo  e   possa  ter   uma   aeao   mais   independente,

oportunidade que sera novamente discutida por essa Casa.

Nesse sentido, encaminho em anexo o lmpacto Ongamentario atualizado.

A fim  de  resguardar o  prop6sito  do  referido  Projeto  de  Lei  solicito  que  o

Projeto de Lei n° 15, de 10 de agosto de 2021, passe a ter a seguinte redagao:

"Disp6e  sobre  a  criagao  da  Subsecretaria  de  lgualdade

e    de     Direitos     Humanos,     estabelece    a    estrutura

administrativa,  os  cargos de  provimento  em  comissao e

da outras providencias.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuie6es  FAZ

SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

-|r,

Pra¢a dos Tr€s Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@/acarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

CAPITULO I

DA  NATUREZA  E COMPETENCIA

Art.   1°  Fica  criada,   na  estrutura  administrativa  do  Gabinete  do  Prefeito,  a

Subsecretaria  de  lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,  que  tern  como  finalidade  formular,

coordenar e articular ae6es voltadas  a  promogao  de  politicas  a  igualdade  de  genero,  de

raga  e  de  diversidade  e  a  todos  aqueles  que  sofrem  desigualdades  sociais  motivadas

pela discriminagao,  visando a sua  plena integraeao social,  politica,  econ6mica e cultural.

Art. 2° A Subsecretaria de lgualdade e de Direitos Humanos compete:

I -promover o enfrentamento ao  racismo e a discriminaeao racial,  em todas

as formas de violencia,  defendendo os direitos individuais e coletivos dos diversos grupos

6tnicos-raciais;

11  -estimular  a  adoeao  de  politicas  publicas  para  eliminar  todas  as  formas

de discriminagao e violencia contra todas as mulheres e meninas e fortalecer a promogao

da  igualdade  de genero e o empoderamento de todas  as  mulheres e meninas  no ambito

municipal;

111    -    articular,    promover   e    planejar    politicas    pdblicas    de    combate    a

discriminagao em virtude de orientae6es sexuais e identidades de genero;

lv    -    formular,    monitorar    e    promover    projetos    visando    a    inclusao,

acessibilidade,  mobilizaeao  e  conscientizaeao  de  pessoas  com  deficiencia  e  mobilidade

reduzida para o exercicio de seus direitos;

V  -   coibir   a   xenofobia   e   demais   formas   de   discriminaeao   em   relaeao

a origem do cidadao;

Vl   -   planejar   e   assessorar   a   elaboraeao   de   politicas    integrativas   e

transversais de direitos humanos no ambito municipal;

•.,-i-----
•--
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Gabinete do Prefeito

Vll -contribuir na formulaeao das  metas e prioridades  municipais visando a

implementaeao  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentavel  (ODS)  principalmente  os

ligados a igualdade de genera e redugao de desigualdades;

Vlll   -   promover  em   parceria   com   os   demais   6rgaos   da   Administragao

Publica e com a sociedade civil programas de direitos humanos para que sejam adotadas

ae6es para diminuigao das desigualdades sociais;

lx -colaborar com  os Conselhos Municipais das Mulheres, de Promogao da

lgualdade   Racial,   de   Pessoas   com   Deficiencia   e   outros   que   versem   sobre   Direitos

Humanos,  na consecugao dos objetivos estabelecidos neste artigo;

X  -  desempenhar  todas   as  demais   atividades   afins  determinadas   pelo

CApiTULO  11

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Gabinete.

Art.  3° A Subsecretaria de  lgualdade e de  Direitos  Humanos,  para execugao

dos   servicos   de   sua   responsabilidade   apresenta   a   seguinte   estrutura   administrativa

basica:

I  - Assessoria;

11  -Conselho  Municipal  dos  Direitos da  Mulher;

Ill  -Conselho Municipal dos Direitos da  Pessoa com  Deficiencia;

IV -Conselho Municipal de  Promogao da  lgualdade  Racial.

Art.  4° Fica  aprovado  o  Quadro  Demonstrativo  dos  Cargos  em  Comissao  e

de Confianga da Subsecretaria  de  lgualdade  e de  Direitos  Humanos,  na forma do Anexo

I.

Prasa dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

CAPITULO  Ill

DAS COMPETENCIAS DOS 6RGAOS

Art.  50 As  competencias  da Assessoria  estao estabelecidas  na  Lei  n° 6.144

de 29 de junho de 2017.

Art.  6° As  competencias  e  composigao  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos

da   Mulher  sao   as  estabelecidas   na   Lei   n°   5.898   de   20   de   novembro   de  2014,   do

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiencia  sao as estabelecidas  na  Lei

n°  5.710,  de  06  de  setembro  de  2012,  e  as  do  Conselho  Municipal  de  Promogao  da

lgualdade Racial em sua lei especifica.

cApiruLO iv

DAS ATRIBUIC6ES ESPEciFICAS DOS TITULARES DOS CARGOS DE

PROVIMENTO EM COMISSAO

Art.   7°Ao   Subsecretario   de   lgualdade  e  de   Direitos   Humanos  compete

praticar todos  os atos de diregao das competencias da  Subsecretaria  previstas  no art.  20

desta  Lei.

Art.  8° As  competencias  do  Assessor  estao  estabelecidas  na  Lei  n°  6.144

de 29 de junho de 2017.

CAPITUL0 V

DA PARTICIPACAO SOCIAL

Art.   9°   A   Subsecretaria   de   lgualdade   e   de   Direitos   Humanos   podera

promover  com  demais  6rgaos  municipais,  entidades  e  movimentos,  foruns  e  encontros

para discussao dos temas que versem sobre direitos humanos.

Art.10.  0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher,  instituido  pela  Lei  n°

5.898 de 20 de  novembro de  2014,  e  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos da  Pessoa  com

Deficiencia   instituido   pela   Lei   n°  5.710,   de   06  de   setembro  de  2012,   passam   a   ser

vinculados a Subsecretaria de lgualdade e de Direitos Humanos.

Pra¢a dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei' -SP
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CApiTULO VI

DAS  DISPOSICOES FINAIS

Art.  11.  Ficam criadas na Subsecretaria de lgualdade e de Direitos Humanos

(duas)  Fung6es Gratificadas  FG1,  as quais terao atribuig6es dispostas  no Anexo  11  desta

Lei.

Art.    12.   As   despesas   decorrentes   desta   Lei   correrao   pelas   dotag6es

oreamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.13.  Esta  Lei entra em vigor em  10 de janeiro de 2022."

Reitero o meu voto de estima e consideragao por essa Casa.

Gabinete do Prefeito,  13 de setembro de 2021.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tr€s  Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEIvl  lvloDIFICATIVA

Tendo em vista a mensagem  modificativa protocolada no Projeto de Lei n°

15,   de   10  de  agosto  de  2021   (PLE   N°  014/2021),   observou-se  a   necessidade  de

alteragao  do  Projeto  de  Lei  n°  14,  de  10  de  agosto  de  2021   (PLE  N°  013/2021)  que
"lnstitui o Conselho Municipal de  Promogao da  lgualdade  Racial -CMPIR de Jacarei."

A  alteraeao  baseia-se  na  modificaeao  da  Secretaria  proposta  em   uma

Subsecretaria vinculada diretamente ao Gabinete do  Prefeito,  fazendo  necessario que

o Conselho seja vinculado diretamente a Subsecretaria.

A tim de resguardar o prop6sito do  referido  Projeto de  Lei  n°  14,  de  10 de

agosto de 2021, solicito as seguintes alterag6es:

"Art.1°  Fica  instituido  o Conselho  Municipal de  Promoeao da  lgualdade

Racial   -   CMPIR,   6rgao   de   carater   permanente   e   consultivo   do   Poder   Executivo,

vinculado a Subsecretaria Extraordinaria de lgualdade e de Direitos Humanos.

(".)

Art.  50  (...)

I-(....)

a)  01  (urn)  representante  da  Subsecretaria  Extraordinaria  de  lgualdade

e de  Direitos Humanos;

(...)

Art.    10.    Fica    estabelecido   que   enquanto   nao   entrar   em    vigor   a

Subsecretaria   Extraordinaria   de   lgualdade   e   de   Direitos   Humanos,   o   Conselho

Municipal de Promoeao da lgualdade Racial ficara vinculado ao Gabinete do Prefeito a

quem cabefa a representaeao da vaga estipulada no art.  5°,  inciso I,  alinea "a"."

\     ___.
Pra¢a dosTres poderes,  73-29andar-Centro-Jacarei-SP                  < -.~

Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
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Reitero o meu voto de estima e consjderagao por essa Casa.

Gabinete do Prefeito,  13 de setembro de 2021.

r-)Tv--(._J
lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br


