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Referente:  PLL n° 078/2021

Autoria: Vereador Rog6rio Tim6teo

Tema:  Disp6e sobre a atengao especial as crjaneas deficientes e aquelas inseridas no

Espectro Autista,  na forma em que especifica

PARECER N° 258.1/2021/SAJ/JACC

Ementa:   Substitutivo  a   Projeto  de   Lei   do

Legislativo. Disp6e sobre a atengao especial

as  crjangas  deficientes  e  aquelas  inseridas

no   Espectro   Autista,    na   forma   em   que

especifica. Adequagao.Possibilidade.

I.          RELATORIO

1.       Trata-se de  substitutivo  a  projeto de  Lei  do  Legislativo,  de

autoria  do Vereador  Rogert.o  ri.m6teo  (autor da  propositura  principal),  pelo  qual

pretende    impor    regras    em    proteeao    as    criangas    deficientes    e    aquelas

diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista.

2.       O autorargumenta,  na Justificativa que acompanha o texto,

que   a   propositura   acess6ria   visa   se   adequar   aos   apontamentos   juridicos

anteriormente feitos.

11.          FUNDAMENTACAO

1.       Remetida a  esta  secretaria de Assuntos Juridicos  a fim de

que  seja  examinada  a  pertinencia  constitucional,   legal  e  juridica  da  sobredita

propositura acess6ria (substitutivo), verifica-se que ela nao compromete o Projeto,
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e ainda busca sanar os apontamentos formulados no parecerj.uridico que avaliou

tecnicamente o projeto.

2.       Deste      modo,      rejterando      o      teor     do      parecer      n°

239.1/2021/SAJ/JACC, conclui-se pela possibmdade de valido prosseguimento do

substitutivo  apresentado,  ante  sua  conformidade  com  o  ordenamento  juridico

vigente.

Ill.      CONCLUSAO

3.       Ante o exposto,  conclui-se que a  Emenda  n° 01  nao possui

qualquer   macula   do   ponto   de   vista   juridjco,    sendo,    portanto,    plenamente

constitucional,  legal e I.uridica, estando APTA a ser apreciada em plenario.

4.

5.       Nesse  contexto,  a  Emenda  n°  01  devefa  ser  previamente

submetida   as  Comjss6es   de   Constituigao  e  Justiga   (art.   33,   Rl)   e   Satlde  e

Assjstencia Social  (art.  36-A,  RI).

6.

7.       Para aprovagao da emenda,  que ocorrera antes do projeto

em  si,  conforme  previsto pelo artigo  125,  § 3°,  do  Regimento  lnterno,  se exige o

voto favoravel  da  maioria  simples  dos  membros  da  Camara,  em  turno  dnico de

discussao,  nos termos do Regimento lnterno.

8.       Ao setor de proposituras para prossegujmento.

111.        CONCLUSAO

1.       Face ao exposto,  conclui-se que o substitutivo apresentado

corrige  os  vicios  do  projeto  original  e  encontra-se  APTO  a  ser  apreciado  em

plenario sem qualquer macula juridica.
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2.       Avangando    a    propositura,    devefa    ser    submetida    as

Comiss6es de Constituigao e Justiga,  Satlde e Assistencia Social e Educagao.

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 event

5.       Este e a

Jorge Alfred

Consultor

I empate constatado no ato da votagao.

pinativo e nao vinculante.

Jacarei, 29 de setembro de 2021
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