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Referente: PLL n° 073/2021

Autoria  do  projeto:  Vereadora  Maria Am6lia.

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

combate a  pratica de queimadas urbanas"  e da outras  provid6ncias.

PARECER N° 220.1/2021/SAJ/METL

Ementa:     Projeto    de     Lei.     "Semana     municipal    de

conscientiza¢ao,  preven€ao  e  combate  a  pratica  de

queimadas    urbanas".    Considera¢6es.    Possibilidade

com  ressalva.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de  Proj.eto  de  Lei,  de  autorja  da  Ilustre  Vereadora

Maria   Am6lia   pelo  qual   pretende   instituir  a   "Semana   municipal   de   conscientiza€ao,

prevencao e combate a pratica de queimadas urbanas" que se realizara anualmente, na

segunda semana do mes dejunho.

2.       Najustificativa  que acompanha o texto do  projeto  a  autora

menciona   '`os   graves   prejulzos   na   pratica   de   queimadas   muito   utilizadas   para   a

limpeza   de  terrenos   nas  zonas   urbanas   e  rurais,   quintais  e  terrenos   baldios   e  que

causam  danos  ao  meio  ambiente,  poluem  o  ar  e  causam  problemas  respirat6rios  na

popula¢ao   decorrentes   da   fumaca    e   da   full.gem    resultantes   da    combustao   de

materiais"  (fl.  04).

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

n.      DA FUNDAMENTACAo
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1.        A  Constitu.icao  Federal,  em  seu  artigo  30,  inciso  I,  disp6e

que 6 competencia dos  Municipios "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 de Leis, disp6em acerca dos

assuntos de iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal.

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.     CONSIDERA¢6ES

1.        Com     rela¢ao    ao    artigo    4°    do     presente    projeto,

entendemos    haver    uma    obrigatoriedade    na    obten¢ao    de    recursos    para    a

consecu¢ao  da  lei  atrav6s  de  parceria  com  empresas  de  iniciativa  privada,  o  que

gera  urn "engessamento"  para  aplica€ao desta.

2.        Concernente   ao   artigo   5°,   o   poder   regulamentar   6

inerente ao  Poder Executivo, sendo,  portanto tal artigo desnecessario.

3.        Portanto,    sugerimos    a    alteracao    ou    supressao    dos

artigos citados.

IV.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos   a   manifestacao   sobre   o   m6rito   da   proposta,   julgamos   que   a   mesma

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

desde aue seiam  realizadas a alterac6es/suDress6es suaeridas.
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2.        Assim,  a  propositura  devera  ser submetida as comiss6es de

a)   Constituicao   e   Justi€a;   b)   Sadde   e   Assistencia   Social   (artigo   32   do   Regimento

Interno); c)  Defesa do  Meio Ambiente e dos  Direitos dos Animais.

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 votacao.

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

Jacarei,  13  de setembro de 2021
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M]RTA EVELIANE TAMEN  LAZCANO
SECRETARIO-DIRETOR JURiDICO  EM  EXERcicIO

OAB/SP  N° 250.244
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