
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PR n° 008/2021.

Autoria  do  projeto:  Vereadores  Paulinho  dos  Condutores,  Edgard  Sasaki,  Rog6rio  Tim6teo,  Abner  de

Madureira,  Dudi,  Hernani  Barreto,  Maria  Am6lia,  Paulinho  do  Esporte,  Roninha,  S6nia  Patas  da  Amizade

e Valmir do  Parque  Meia  Lua.

Assunto  do  projeto:  Disp6e  sobre  altera¢ao  da  Resolucao  n°.  642/2005,  que  disp6e  sobre  o  Regimento

lnterno da Camara  Municipal de Jacarei,  relativamente ao  hor6rio de  in{cio das sess6es ordinarias.

PARECER N° 275.1/2021/SAJ/METL

Ementa:      Projeto     de     Resolucao.      Disp6e     sobre

altera¢ao   da   Resolu¢5o   n°.   642/2005,   que   disp6e

sobre  o  Regimento  lnterno  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,    relativamente    ao    horario    de    inicio    das

sess6es ordin6rias.  Possibilidade.

I,        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de   Projeto  de   Resolucao,   de  autoria  dos  Nobres

Vereadores  Dudi,  Hernani  Barreto,  Maria  Am6lia,  Paulinho  do  Esporte,  Roninha,  S6nia

Patas  da  Amizade  e Valmir do  Parque  Meia  Lua  visando  alterar a  redacao  do  artigo  70

da   Resolu€ao  n°  642,  de  29  de  setembro  de  2005  (Regimento  Interno  da  Camara

Municipal  de Jacarei).

2.        A  modifica¢ao  objetiva alterar o  horario  retorno das sess6es

legislativas ordinarias  para todas as quartas-feiras, a  partir das  15  horas.

3.        Conformejustificativa  apresentada  (fl.  04),  ''dadas  as  pautas

tratadas e as fases que as comp6em,  estao se arrastando ate altas horas,  prejudicando

seu  born andamento  e  o  acompanhamento  ao vivo,  pela  populacao,  das  discuss6es  e

pronunciamento havidos".

4.        E o breve relat6rio.  Passamos a analise
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11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.        Primeiramente,  destacamos  que  a  mat6ria  tratada,  esta  de

acordo  com  o  inciso  I  do  artigo  30  da  Constituicao  Federal  de  1988,  por  se  tratar  de

assunto de interesse deste  Municipio:

Art.  30.  Compete  aos  Municipios:

I  -  legislar sobre  assuntos de  interesse  local,.

2.        Cabe ao  Legislativo dispor a  respeito dos trabalhos da  casa,

nao havendo  macula  na sua  constitucionalidade e legalidade.

3.        Quanto  a  competencia  para  propor  referida  mat6ria,  trata-

se   de   competencia   exclusiva   da   Camara   Municipal,   conforme   o   artigo   28   da   Lei

Organica  do  Municipio:

Artigo   28   -   Compete   privativamente   a   Camara   Municipal
exercer as seguintes atribui¢6es, dentre outras:

(".)

11 -elaborar o  Regimento lnterno,'

4.        Ressaltamos  que   referida   materia   nao  se   encontra   no   rol

das  mat6rias  privativas da  Mesa  Diretora da  Camara  Municipal  (artigo 9° do  Regimento

Interno).

5.        Em   relacao  ao  tipo  de  proposi€ao,   nota-se  o  seu  correto

uso  (Projeto de  Resolu€ao),  de  acordo com  o  artigo 45  da  Lei  Organica  do  Municipio  e

artigo 97 do  Regimento lnterno desta  Casa  Legislativa,  respectivamente:

Artigo 45  -Os  projetos de  resolu¢ao  disporao  sobre  mat6ria

de   interesse   interno  da   Camara   e  os  projetos  de   decreto
legislativo    sobre    os    demais    casos    de    sua    competencia

privativa.
Paragrafo  Unico  -  Nos  casos  de  projeto  de  resolu¢ao  e  de

projeto   de   decreto   legislativo,   considerar-se-a   encerrada
com  a vota€5o final  a  elaboracao da  normaju

promulgada  pelo  Presidente da Camara.
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Art.  97.   Projeto  de   Resolucao  6  a   proposicao  destinada  a
regular assuntos da economia  interna da Camara.

Paragrafo  dnico.  Constituem  obrigatoriamente  mat6rias  de
Projeto  de  Resolu¢ao  a  destituicao  dos  membros  da  Mesa  e

a elaboracao e reforma do  Regimento lnterno.  (grifo  nosso)
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6.        Sendo    assim,    o    Projeto    encontra-se    livre    de    vicio    de

iniciativa  e  maculas  legais.

7.        Diante   de   todo   o   exposto,   verjficamos   que   o   presente

Projeto esta de acordo com a lei vigente, podendo, entao,  prosseguir.

in    DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a   manifestacao  sobre  o   merito  da  proposta,  julgamos  que  a   mesma  nao

apresenta  impedimento  para tramitagao,  motivo  pelo qual  entendemos que o prpjeto

esta aDto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Logo,   preenche   os   requisitos   constitucioneis   e   legais   e,

devera ser submetido a Comissao de Constituicao e Justice.

3.       A votacao esta  sujeita a  urn turno de discussao e dependera

do  voto  favoravel   da   maioria   simples  para   sua   aprovacao,   sendo   o  voto,   nominal,

conforme  previsao dos artigos  122,  §  1° c/c art.124,  § 2° e  3°, In, ambos do  Regimento

lntemo da Camara  Municipal  de Jacarei.

4.        Es]e\6 o  parecQr,  opinativo e  naovinculante.

Jacarei, 07 de outubro de 2021
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MIRTA EVELIANE\ TAMEN LAZCANO
CONSULTOR JURjblco  LEGISLATIVO     Tpf

OAB/SP N° 250.244
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