
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLL n° 081/2021

Autoria: Vereadora S6nia

Assunto:  Disp6e  sobre  a  contribuigao  voluntaria  para  proteeao  da fauna,  nos termos

em que especifica

PARECER N° 243.1/2021/SAJ/JACC

Ementa:   Projeto  de  Lei  Municipal.   Disp6e

sobre     a     contribuigao     voluntaria     para

proteeao   da   fauna,   via   carne   de   lpTU.
Possibilidade.  Prosseguimento.

I.          RELAT6RIO

1.       Trata-se de  projeto de  Lei de autoria da vereadora  sonia,

pelo  qual  pretende fomentar a  captagao  de  recursos  destinados  a  protegao  do
meio ambiente, com destaque para a fauna.

2.       A autora argumenta, na Justificativa que acompanhaotexto,

que   as   politicas   ptiblicas   de   protegao   aos   animais   carecem   de   recursos

suficientes,  razao  pela  qual  o  projeto  em  questao  busca  amenizar  o  problema

enfrentado.

3.       Portais motivos, a implementagaodas regras apresentadas,

melhorariam sobremaneira a realidade atual.

Ii.         FUNDAMENTAeAO
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1.       0  tema  em  apreeo  encontra  nao  encontra  restrig6es  na

repartigao  de  competencias  entre  os  entes  federados,  cabendo  ao  Municipio

legislar sobre tal tema (meio ambiente).

2.       Na mesma linha, tambem nao se vislumbram impedimentos

a luz do que preve o artigo 40 da Lei Organica do Municipio, a qual estabelece as

mat6rias  de  competencia  exclusiva  do  Prefeito,  de  modo  que  os  Vereadores

podem apresentar projetos tal como o que ora se analisa.

3.       Por  sua  vez,  podemos  enquadrar  a  materia  em  questao

como  "assuntos  de  interesse  local",   nos  termos  do  inciso  I,  do  artigo  301  da

Constituigao Federal, posto que a proposigao em questao visa atender interesse

local atinente ao aspecto ambiental e urbanisticos,  ambos em ambito municipal.

4.       De  outra  vertente,  a  iniciativa  para  o  tema  em  questao  6

concorrente entre o legislativo e o executivo municipal, de maneira que inexistem

vfcios formais neste aspecto.

5.       No merito, o projeto nao apresenta vicio material ou mesmo

formal,  de modo que  nao se constata qualquer inconstitucionalidade,  ilegalidade

ou antijuridicidade.

6.       Desta    forma,    tendo    sido    submetida    a    proposigao    a

Consultoria  Juridica  desta  Casa  de  Leis,  em  atendimento  ao  artigo  462,  da  Lei

Organica do  Municipio,  o  parecer e  no sentido de que o  Projeto de  Lei,  esta em

condig6es  de  regular  tramjtaeao,   nao  apresenta  6bices  sob  os  aspectos  de

constitucionalidade,  legalidade ou juridicidade.

1 Art.  30.  Compete aos Municlpios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 Art. 46 -Todos os projetos que tramitarem pela Camara serao encaminhados para parecer d
Assessoria Jurldica do  Legislativo.
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Ill.       CONCLUSAO

1.       Face ao exposto, sem qualqueravaliagao sobre o merito da

proposta,  concluimos  que  a  presente  propositura  nao  apresenta  impedimento

para tramitacao.

2.       Avangando o  projeto,  devera  ser submetido as  comiss6es

de a) Constituigao e Justiga; b) Defesa do Meio Ambiente e Direito dos animals; e

c) Desenvolvimento Econ6mico;

3.       Para  aprovagao e  necessario do voto favoravel da maioria

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

4.       Neste tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser colhido  o voto do

Presidente do Legislativo, salvo

5.       Este e o

Jorge Alfre

Consultor J

empate constatado no ato da votaeao.

pinativo e nao vinculante.

Jacarei, 20 de setembro de 2021
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